


 



Abstract

Syntheiströrelsen (The Syntheist Movement) kan förstås som en konsekvens av individualismens
framfart, kommersialism, globalisering och framväxten av IT-samhället. Syntheiströrelsen strävar
efter att återupprätta en kollektiv gemenskap de upplever gått förlorad genom att själva skapa ny
religion relevant för samtiden och framtiden. Benämningen deriveras från grekiska – syntheos, den
skapade guden.

Med avstamp i Den mediterande dalahästen: Religion på nya arenor i samtidens Sverige (Frisk &
Åkerbäck 2013) för uppsatsen ett resonemang kring hur Syntheiströrelsen kan förstås utifrån teorier
om samtida religion och religiositet. Syntheiströrelsen förklaras mot bakgrund av en mindre
intervjustudie med tongivande medlemmar i stockholmsförsamlingen samt undersökning av nära-
liggande material. 
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»Det måste finnas någonting under ytan
Måste komma underfund med hur fan
Vi ska klara av att leva våra liv
När allting bara känns platt

[...]

Ytan är väl kanske vår religion. Det är ju religionens fel att vi blir så jävla knäppa, ju. Vi har 
ju levt i flera tusen år med någon religion som fick oss att tro att man ska må skitdåligt i det 
här livet för att man ska få leva vidare sedan. Och sedan, när man inser att man inte kommer 
få leva vidare sedan, då måste man ju fylla det här livet med någonting. Då blir det väl yta. 
Platt TV, platt mage – det är kanske ingen bra lösning, men det är i alla fall en lösning. Jag 
brukar lösa det genom att gnälla på allt och alla, det fungerar för mig. Hur du ska göra, det 
har jag ingen aning om. Lycka till.«

”Yta” ur Kråksången, 2009
Promoe & Magnus Betnér

ii



Innehållsförteckning

1. Inledning

1.1 Bakgrund och begreppsdefinition 1
1.2 Syfte och frågeställningar  3

2. Metod, disposition, avgränsning och litteraturgenomgång

2.1 Samtida religion och religiositet 4
2.2 Syntheiströrelsen  6

3. Samtida religion och religiositet

3.1 David Chidester 10
3.2 Manuel A. Vásquez 11
3.3 Christopher Partridge 12
3.4 Seth D. Kunin 13
3.5 Sammanställning 14

4. Syntheiströrelsen 
 

4.1 Intervju 1: Alexander Bard 16
4.2 Intervju 2: Joel Lindefors 23
4.3 Kompletterande material 29
4.4 Utfall 33

5. Om Syntheiströrelsen och samtida religion och religiositet

5.1 Om syntheiströrelsens relevans för disciplinen 36 
5.2  Avslutande kommentarer 37

6. Syntheiströrelsen i bild 40

Litteratur- och källförteckning 42



1. Inledning

1.1 Bakgrund och begreppsdefinition

Den förtänksamme

Den grekiska mytologin berättar om Titanerna – den första generationen gudar, födda ur föreningen
mellan jorden (Gaia) och himlen (Uranos). Efter en långdragen kamp mot Olympierna förlorade
Titanerna makten över Universum och världsordningen (Kosmos), och förvisades till mörkret och
kylan i Tartaros – en avgrund belägen lika djupt under underjorden (Hades) som jorden under
himlen. Alla utom Prometheus.

Prometheus – grekiska för »den förtänksamme« (Προμηθεύς), är en betydelsefull gestalt i
den grekiska mytologin. Prometheus skapar människan från jord och vatten, och är en människans
bundsförvant i den annars nyckfulla grekiska gudavärlden. Prometheus lär människan arkitektur,
medicin, matematik och andra ädla konster. En av de grekiska myterna berättar om hur Prometheus
går emot gudakungen Zeus vilja, när han stjäl elden ur gudarnas ägo och ger den till människan. För
det straffas Prometheus, som fängslas vid en klippa i Kaukasus där en örn hackar sönder hans lever,
dag efter dag, efter dag.1

Romantisk samhällskritik

Under 1700-talets sista årtionde utför den italienske vetenskapsmannen Luigi Galvani experiment
med elektricitet på redan döda grodor. Genom att skicka elektrisk ström genom döda kroppar lyckas
Galvani framkalla muskelära reaktioner, ett tidigt bevis för att kroppar kommunicerar genom
nervbanor, med just elektricitet. I början av 1800-talet utför Luigi Galvanis syskonbarn Giovanni
Aldini ett liknande experiment på en död människokropp i London.2 

Bara 20 år gammal författar Mary Wollstonecraft Shelley den numera klassiska romanen
Frankenstein; or, The Modern Prometheus (1818). Romanen ges ut anonymt i liten upplaga om 500
exemplar av ett förlag i London, med ett förord författat av Mary Wollstonecraft Shelleys make,
poeten och filosofen Percy Bysshe Shelley. Romanen får spridning, och kommer ut i nya upplagor
1822 och 1831, nu med Mary Wollstonecraft Shelleys eget namn på bokryggen. I förordet till den
reviderade upplagan från 1831 hänvisar Mary Wollstonecraft Shelley själv till experimenten utförda
av Luigi Galvani och Giovanni Aldini.3 

Victor Frankensteins och hans skapelses öde är i dag en välbekant berättelse för de allra
flesta. I berättelsen låter Shelley protagonisten konfronteras med död tidigt i livet. Frankenstein
leker därefter med tanken på att skapa en felfri människa, och att åter ge liv till det en gång döda.
Med elektrisk ström lyckas Frankenstein så småningom väcka en samling kroppsdelar som stulits
från bårhus, men resultatet blir en skapelse långt ifrån den felfria bild Frankenstein sett framför sig.
Frankensteins missnöje blir skapelsens olycka, och till slut förgör de varandra.4 

1 Autenrieth 1891; Nationalencyklopedin, vidare hänvisningar i litteratur- och källförteckning.
2 Centre de Recherche Université Laval Robert-Giffard 2004; Nationalencyklopedin, vidare hänvisningar i litteratur- 

och källförteckning.
3 Bennett 1998; Shelley 1831.
4 Shelley 1831.
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Nyckeln till att förstå hur Shelleys roman kan betraktas som samhällskritisk ligger i verkets
undertitel – »or, The Modern Prometheus«. Att jämföra Frankensteins morbida vetenskapliga
förfaranden med den grekiska mytologins berättelser om Prometheus kan förstås som en tydlig
markering från Shelleys sida, som en romantisk motreaktion mot Upplysningen och mot
vetenskapens och förnuftets framfart på områden som tidigare förbehållits kristen teologi. När
Frankenstein bestämmer sig för att på egen hand skapa liv, menar Shelley enligt resonemanget att
protagonisten likt Prometheus så att säga stjäl elden ur gudarnas ägo och ger den till människan, till
sig själv.  

 
Syntheos - att skapa Gud

Knappt 200 år efter att Frankenstein; or, The Modern Prometheus först givits ut berättar musikern,
låtskrivaren, skivbolagsdirektören, travhästuppfödaren, mediaprofilen, författaren, debattören, före-
läsaren och filosofen (!) Alexander Bard om en ny religiös rörelse i en intervju med Kristoffer
Triumf i podradio-programmet Värvet (2013-12-08).5 »Syntheism«, kallar han den – »från
grekiskans syntheos – att skapa Gud«. »Frågan är inte hur man kan konstruera en värld utan meta-
fysik, för det är omöjligt«, förklarar Alexander Bard, och tillägger – »Frågan är – vilken metafysik
ska vi ha?«.6   

Syntheiströrelsen (The Syntheist Movement) kan beskrivas som en konsekvens av
individualismens framfart, kommersialism, globalisering och framväxten av IT-samhället. Rörelsen
strävar efter att återupprätta en kollektiv gemenskap de upplever gått förlorad genom att själva
skapa ny religion, relevant för samtiden och framtiden. Likt Victor Frankenstein stjäl Syntheist-
rörelsen »döda« delar från bårhus – det vill säga, de traditionella religionerna, som enligt rörelsens
världsbild och idévärld sedan länge spelat ut sina respektive roller. Genom att placera de stulna
delarna i nytt ljus, genom hänvisningar till modern vetenskap och »radikal« filosofi, önskar man
inom Syntheiströrelsen åter ge liv till det en gång döda. Skapelsen är den nya, felfria, religionen.
Likt Victor Frankenstein, och Prometheus före honom, stjäl Syntheiströrelsen på så sätt elden – den
skapande kraften, ur gudarnas ägo och ger den till människan, till sig själva. 

Religion in the making

Undertiteln till Syntheiströrelsens hemsida är »Religion in the making«, och kanske beskrivs
Syntheiströrelsen bäst som en rörelse i, och om, förändring. Rörelsen finns på såväl global som
lokal nivå, med två aktiva församlingar i Sverige. Stor del av organisationen utgår från tre
internetbaserade forum – den egna hemsidan syntheism.org och två stycken Facebook-grupper,
varav en svensk och en internationell. Den svenska Facebook-gruppen kallas Syntheisterna –

Forumet för religiösa ateister och har i skrivande stund ett 500-tal medlemmar. Den internationella
gruppen, The Syntheist Movement – The Religion of Spiritual Atheism, har omkring 1 100
medlemmar. Utöver dessa tre forum finns även en mail-lista och en Google-grupp avsedd för »den
innersta kärnan i den nordiska sektionen av Syntheiströrelsen«. Mail-listan och Google-gruppen har
i skrivande stund ett femtiotal medlemmar. 

Sedan ett drygt år tillbaka träffas stockholmsförsamlingen veckovis. Vid sammankomsterna,
som utövarna själva kallar »mässa« (eller »homilia«), finns sedan lika länge en utarbetad liturgi.
Längre sammankomster, så kallade »långhelger« av olika slag, och »participatoriska« festivaler som
The Borderland strax utanför Hellvi på Gotland och Burning Man i Black Rock Desert i Nevada är
andra mötesplatser för Syntheiströrelsen.

5 Orrenius 2009; Triumf 2013B.
6 Triumf 2013B: 01:17:00-01:25:00.
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1.2 Syfte och frågeställningar

Om Syntheiströrelsen och samtida religion och religiositet

Uppsatsen syftar till att undersöka och vidare beskriva Syntheiströrelsen genom att redogöra för

följande tre övergripande frågeställningar: 

Vilka är Syntheiströrelsen? 

Vad tror Syntheiströrelsen? 

Hur omsätts Syntheiströrelsens tro i uttryck?

I och med att ingenting (mig veterligen) tidigare skrivits om Syntheiströrelsen i akademiska

sammanhang väcks frågan om Syntheiströrelsens relevans för disciplinen. För att besvara även

denna fråga har religionshistorisk teoribildning kring samtida religion och religiositet undersökts.

Undersökningen avslutas med en sammanställning, vilken sedan jämförs med den beskrivning som

ges av Syntheiströrelsen. Därefter förs ett resonemang kring i vilken mån fortsatta studier av

Syntheiströrelsen kan tänkas vara av religionshistoriskt intresse. Sammanställningen syftar till att

belysa gemensamma beröringspunkter teoribildningarna emellan, för att på så sätt skapa en bak-

grund och ett sammanhang mot vilket Syntheiströrelsens religion och religiositet kan tydliggöras

och kontextualiseras. Avslutningsvis förs ytterligare ett resonemang kring hur en förändrad syn på

religionsbegreppet kan tänkas vara av gagn för akademiska studier av samtida religion och

religiositet.
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2. Metod, disposition, avgränsning
och litteraturgenomgång

2.1 Samtida religion och religiositet

Med avstamp i Dalahästen

Undersökningen utgår från Liselotte Frisks och Peter Åkerbäcks Den mediterande dalahästen:

Religion på nya arenor i samtidens Sverige (2013), i vilken författarna på uppdrag av Vetenskaps-
rådet kartlagt »samtida religiös aktivitet« i Dalarnas län under perioden 2008-2011. Frisk och
Åkerbäck driver tesen att »religiositet i samtiden uttrycks och konstrueras på nya sätt och på nya
arenor«, och förklarar att samtida religion och religiositet uppträder i samspel med sekularisering,
globalisering och individualism på ett sätt som gör att tidigare självklara gränsdragningar mellan
vad som bör innefattas och vad som inte bör innefattas av religionsbegreppet blir allt mer
problematiska att tillämpa.7 Traditionella definitioner av religionsbegreppet beskrivs på så sätt som
ett grovmaskigt nät, otillräckligt att så att säga »fånga upp« delar av den religion religiositet som ut-
trycks i samtiden. Samtidigt som engagemanget i etablerade religiösa rörelser minskar, ökar
engagemanget i friare former av religion och religiositet.8 Mot denna bakgrund förordar Frisk och
Åkerbäck tillämpning av ett bredare och mer dynamiskt religionsbegrepp – ett progressivt begrepp
där religion och religiositet inte förstås som någonting statiskt, utan tvärtom som just dynamiska
företeelser som förändras i takt med samhället och kulturen i övrigt.9 

Utan att själva definiera om religionsbegreppet redogör Frisk och Åkerbäck för redan
befintliga teoribildningar om samtida religion och religiositet. Några av de teoribildningar som
redogörs för av Frisk och Åkerbäck har undersökts närmre och inbegripits i studien. Urvalet syftar
(som bekant) till att skapa en bakgrund och ett sammanhang mot vilket Syntheiströrelsens religion
och religiositet kan tydliggöras och kontextualiseras. Den litteratur som valts ut och undersökts
visar gemensamt liknande perspektiv på samtida religion och religiositet, där religionsbegreppet
förstås som praktiker och doktriner som på ett eller annat sätt förhandlar om villkor för hur
människan förhåller sig till (1) den egna, (2) den Andres och (3) omvärldens existens, och om
vilken typ av mening som tillskrivs dessa tre. Författarna nämner även gemensamt protestantisk
förförståelse om i vilka sammanhang religion och religiositet ska eller inte ska finnas, den pågående
globaliseringen, framväxten av IT-samhället och ökad internetanvändning, populärkultur, samt
identitetsskapande konsumtion och kommersialism som faktorer som påverkar samtida religion och
religiositet.

Nedan följer korta presentationer av de författare och den litteratur som undersökts.

7 Högskolan Dalarna; Frisk & Åkerbäck 2013: 6 f., 10, 12, 14 f., 17.
8 Frisk & Åkerbäck 2013: 17, 107; Partridge 2004: 1 ff., 16, 38 ff., 43, 47 ff., 59, 185.
9 Frisk & Åkerbäck 2013: 16 f.
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David Chidester

David Chidester beskrivs som en »internationally acclaimed« religionshistoriker, och är professor

vid Department of Religious Studies vid University of Cape Town i Sydafrika.
10

 I Authentic Fakes -

Religion and American Popular Culture (2005) resonerar Chidester kring förhållandet mellan just

religion och amerikansk populärkultur, och beskriver då (amerikansk) populärkultur som ett område

problematiskt att ringa in med traditionella akademiska definitioner av religionsbegreppet. Mot

denna bakgrund förordar Chidester ett reduktionistiskt perspektiv på religionsbegreppet, där

religion och religiositet förstås som diskurser och praktiker som på ett eller annat sätt behandlar den

grundläggande existentiella frågeställningen – »What is it to be a human being?«.
11

Manuel A. Vásquez

Manuel A. Vásquez är professor (chair) vid Department of Religion vid University of Florida i

Förenta staterna, och intresserar sig för latinamerikansk religiositet i förhållande till mobilitet

genom immigration och globalisering.
12

 Intresseområdet rör framför allt så kallade »religiösa

hybrider« som uppstår genom möten mellan kulturer, och befinner sig på så sätt i gränslandet

mellan både kulturer och akademiska discipliner. More than belief - A materialist theory (2011) kan

beskrivas som en mastig redogörelse över humanistisk teoribildning, avsedd för studenter på

avancerad nivå (graduate students), där Vásquez rör sig från René Descartes till Judith Butler, via

bland (många) andra Baruch Spinoza, Friedrich Nietzsche, Michel Foucault och Karen Barad, och

väger fördelar mot nackdelar.
13

 

 

Christopher Partridge

Christopher Partridge är professor vid Department of Politics, Philosophy and Religion vid

Lancaster Univeristy i Storbritannien. I The Re-Enchantment of the West (2004-2005), ett omfångs-

rikt verk i två volymer, förklarar Partridge hur det egna intresseområdet består av så kallad

»rejected knowledge«, det vill säga – kunskap om alternativ religion och religiositet vid sidan av

den traditionella. Partridge använder sig bland annat av begreppen »occulture« och »de-

exotification« för att förklara hur populärkultur och internetanvändning fungerar som en källa

(pool) för spridning av alternativ religion och religiositet, och argumenterar vidare för hur

sekularisering (»disenchantment«) och sakralisering (»re-enchantment«) av västvärlden i själva

verket bör förstås som två sidor av ett och samma mynt.
14

 

Seth D. Kunin

Seth D. Kunin är i dag rektor (vice principal) vid Univeristy of Aberdeen i Storbritannien och

ansvarar för universitetets internationella antagning, med särskilt fokus på Förenta staterna. Tidigare

har Kunin haft en liknande befattning vid Durham University i Storbritannien, där han även är

professor vid Department of Theology and Religion. Kunin är i första hand antropolog och

intresserar sig för religion och identitet, bland annat hos så kallade »Crypto-Jews« i New Mexico

10 Department of Religious Studies, UCT.

11 Chidester 2005: vii ff.; Frisk & Åkerbäck 2013: 219 ff.

12 Department of Religion, UFL.

13 Váquez 2011: 3 f, 16, 143, 171, 321, 325. 

14 Department of Politics, Philosophy and Religion; Partridge 2004.
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och »Kakure Kirishitans« (»Hidden Christians«), i Japan.15 I Religion - The Modern Theories

(2003) ifrågasätter och problematiserar Kunin traditionell teoribildning om religionsbegreppet, och
förklarar hur tänkare som Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber, Sigmund Freud, Carl Gustav
Jung och Rudolf Otto (med flera) påverkat hur religion och religiositet studerats utifrån sociologi,
psykologi, antropologi och fenomenologi (med mera).16

2.2 Syntheiströrelsen

Att förstå och förklara samtiden

Patrik Aspers är professor i sociologi vid Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet.17 I
Etnografiska metoder: att förstå och förklara samtiden (2007) beskriver Aspers riktlinjer för och
handgripliga tips till att framgångsrikt bedriva kvalitativa samhällsvetenskapliga studier. Aspers
översikt, som sträcker sig från förförståelse och pragmatism till färdigt manuskript och
dekonstruktivism, kan förstås som både en sorts lathund till etnografiska studier, och som en
ingående resonerande redogörelse kring ämnet.18 Aspers rekommendationer, framför allt i textens
tredje del »Att framkalla ett empiriskt material« och sjätte kapitel »Intervju«, har tagits i beaktning
under undersökningen av Syntheiströrelsen. 

Ögonblicksbild av en rörelse i förändring

Syntheiströrelsen förklaras mot bakgrund av en mindre intervjustudie med tongivande medlemmar i
stockholmsförsamlingen. Till formen liknar intervjuerna Patrik Aspers beskrivning av så kallade
»semistrukturerade intervjuer«. Det vill säga, intervjuformen liknar »samtalets logik« med utrymme
för dialog, men förs mot bakgrund av ett antal uttänkta frågor som formulerats på förhand.19

Transkriptionen av intervjuerna strävar efter att i så hög utsträckning som möjligt efterlikna de
ursprungliga samtalen. Av språkriktighetsskäl har dock varsamma korrigeringar gjorts, men överlag
har talspråk bevarats i skrift. Inga av de resonemang som förs av de medverkande i intervjustudien
är ändrade. Frågorna i intervjun är dock i betydande utsträckning konstruerade i efterhand för att
fungera som ett kit, vilket fogar samman utläggningar och beskrivningar. Detta för att göra texten så
kommunikativ som möjligt.

Undersökningen av Syntheiströrelsen bedrevs i huvudsak mellan 2014-03-12 och 2014-04-
01. Syntheiströrelsen kan (som bekant) förstås som en rörelse i, och om, förändring, och under-
sökningens utfall bör därför förstås som något av en ögonblicksbild. Att koncentrera under-
sökningen till just stockholmsförsamlingen föll sig av flera skäl naturligt. Delvis på grund av att
stockholmsområdet är min egen hemvist, och att jag studerar vid Stockholms universitet. Men
mycket tyder även på att just syntheistförsamlingen i Stockholm så att säga går i bräschen för
Syntheiströrelsens framväxt, både i och utanför Sverige. 

Nedan följer en kort presentation av de medverkande i intervjustudien.

15 The University of Aberdeen; Department of Theology and Religion.
16 Kunin 2003: 3 ff.
17 Uppsala universitet.
18 Aspers 2007.
19 Aspers 2007: 133, 137.
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Alexander Bard och Joel Lindefors

»Mångsysslare« är en benämning som ligger nära till hands för att beskriva Handelshögskole-
studenten Alexander Bard, »renässansmänniska« är en annan. Kanske är Bard mest känd som »den
elake« av jurymedlemmarna i TV4:s fredagsunderhållning Idol (säsongerna 2011, 2013), eller som
musiker i grupperna Army of Lovers och Bodies Without Organs (en referens till filosofen Gilles
Deleuzes begrepp med samma namn, senare under akronymen BWO). Bard har även kunnat titulera
sig skivbolagsdirektör (Stockholm Records, 1992-1998), låtskrivare och travhästuppfödare. Många
känner säkert igen Alexander Bard som en emellanåt högljudd debattör och politisk agitator,
tidigare aktiv inom Folkpartiet och Centerpartiet, och sedan februari 2014 knuten till Piratpartiet.
Bard är dessutom författare, filosof och (enligt egen utsaga, mycket eftertraktad) föreläsare världen
över.20 Kvällstidningsrubriker har beskrivit Alexander Bard som »Satanskyrkans överstepräst i
Sverige«, själv har han benämnt sig anhängare av zoroastrismen.21 Diskografin innehåller ett flertal
titlar med anspelningar på religion och religiositet, bland andra Crucified, Judgement Day, och
Candyman Messiah (1991), och Israelism och The Gods Of Earth And Heaven (1993) med Army of
Lovers, och nu senast Borderland (2012) och Religious (2010) med gruppen Gravitonas.22 

Joel Lindefors spelar en aktiv roll i Syntheiströrelsen på lokal och nationell nivå. Lindefors
har själv tagit fram den liturgi som utövas vid stockholmsförsamlingens mässor (eller homilior) och
är även initiativtagare till en så kallad långhelg i maj månad med fokus på liturgi, ritual och symbol.

Kompletterande material

Syntheiströrelsen kan som bekant förstås som ännu mer eller mindre odokumenterad, och den lilla
information som finns att tillgå verkar inte sällan härleda till Alexander Bard. Sökordet »syntheism«
genererar till exempel inga träffar i Wikipedia (vid sökning 2014-04-01), medan en sökning på
»syntheist« blygsamt hänvisar till det fem rader långa avsnittet »Religious activism« i artikeln
»Alexander Bard«.23 En Google-sökning på de båda begreppen visar 1 360 respektive 3 050 träffar,
vilket kan jämföras med 22 500 träffar för frasen »den mediterande dalahästen«. Google-träffarna
leder ofta till den egna hemsidan syntheism.org, eller till sidor helt utan koppling till Syntheist-
rörelsen, såsom IT-företaget Syntheist i Florida i Förenta staterna. 

För att återge en så komplett bild som möjligt av Syntheiströrelsen ägnas visst utrymme åt att
undersöka det fåtal redan befintliga källor som står till förfogande. Det rör sig framför allt om
artiklar från den egna hemsidan, och om en handfull föreläsningar av och intervjuer med Alexander
Bard. Facebook-grupperna, den interna mail-listan och Google-gruppen har lämnats därhän – den
information som finns där tycks alltför disparat, eller spretig. Dessutom är omfånget enormt, inte
minst i Facebook-grupperna. Min egen uppfattning är dessutom att Facebook-grupperna, den
interna mail-listan och Google-gruppen snarare verkar fungera som något sorts diskussionsunderlag
och som ett forum för dialog om syntheism, än som ett uttryck för Syntheiströrelsen. Något som i
viss utsträckning även gäller en del av artiklarna från syntheism.org.

Nedan följer korta presentationer av det kompletterande material som undersökts.

20 Orrenius 2009; Lagerwall 2014; Triumf 2013B.
21 Brandel 2008; Hallgren & Strage 2006; Karlsson 2006; Svensson 2014B; Triumf 2013B. 
22 Army Of Lovers 1991; Army Of Lovers 1993; Gravitonas 2012.
23 Wikipedia, vidare hänvisning i litteratur- och källförteckning.
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TEDx

TED, en akronym för »Technology, Entertainment, Design«, är en ideell organisation som sedan
1990 anordnat årliga konferenser under parollen »Ideas worth spreading«. Sedan 2006 har det varit
möjligt att se merparten av TED-konferenserna via hemsidan ted.com, och i november 2012
passerades en miljard visningar. Storbritanniens premiärminister David Cameron, IT-pionjären och
filantropen Bill Gates, författaren Malcolm Gladwell och filmregissörerna J. J. Abrams och James
Cameron är några av de många namnkunniga talare som deltagit vid TED-konferenser. Vid sidan av
TED finns TEDx – fristående »TED-liknande« sammankomster licenserade av TED.24 Alexander
Bard har föreläst vid sammanlagt tre TEDx, i Stockholm (2013-11-04), Södertälje (2013-06-12) och
Göteborg (2013-12-20). Samtliga tre föreläsningar berör på ett eller annat sätt Syntheiströrelsen.

Värvet och Veckans viktigaste intervju

Värvet kan tänkas vara ett av Sveriges mest uppskattade och etablerade podradio-program.25

Programmets upplägg går ut på att programledaren Kristoffer Triumf gör »matiga intervjuer« med
kända svenskar, med fokus på »sanningar och lärdomar om livet«. Sedan programstarten i slutet av
2012 har det hunnit bli ett 120-tal avsnitt, med bland andra författaren Jonas Hassen Khemiri,
sångerskan Nina Persson och statsminister Fredrik Reinfeldt.26 I april månad hade de respektive
intervjuerna sammanlagt laddats ner mer än 14 miljoner gånger.27 I avsnitt 101 (2013-12-08) möter
Kristoffer Triumf Alexander Bard för ett knappt två timmar långt samtal, ett samtal som flera
gånger berör Syntheiströrelsen. 

I sammanhanget (podradio-program) kan Veckans viktigaste intervju beskrivas som en
uppstickare, med ett fyrtiotal publicerade avsnitt. I programmet intervjuar komikern Simon »Radio-
apan« Svensson tyckare, debattörer och politiker.28 I intervju 20 (2014-02-21) möter Simon
Svensson Alexander Bard, och betydande utrymme ges till att diskutera Syntheiströrelsen.

syntheism.org

Den egna hemsidan syntheism.org kan beskrivas som en typisk WordPress-sida. På hemsidan
publiceras artiklar om syntheism och Syntheiströrelsen, och artiklar som berör sådant som kan
tänkas vara av intresse för syntheister. Hemsidan hänvisar också till litteratur och annan media, samt
till de båda Facebook-grupperna. Totalt rör det sig om ett fyrtiotal artiklar. Av dessa fyrtio är upp-
skattningsvis en dryg fjärdedel författade av medlemmar i Syntheiströrelsen utan aktiv anknytning
till stockholmsförsamlingen. Materialet skiljer sig på så vis till viss del från det övriga underlag som
ligger till grund för undersökningen.

24 TED Conferences 2014A; TED Conferences 2014B; TED conferences 2014C; Tedstaff 2012.
25 Vinnare av Svenska podradio-priset 2012 i kategorin Bästa amatörkanal, fjärdeplatser i kategorierna Sveriges bästa 

podcast och Bästa originalkanal. Tredje- respektive fjärdeplats i kategorierna Bästa kultur och nöje och Sveriges 
bästa podcast 2013. Daytona 2012; Daytona 2013; Helander 2013.

26 Triumf 2013A; Triumf 2014.
27 Mynewsdesk 2014.
28 Svensson 2014A.
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Utan er, ingen uppsats

Innan undersökningen presenteras vill jag rikta ett stort tack till de medverkande i intervjustudien.
Alexander Bard och Joel Lindefors har med värme och engagemang deltagit i undersökningen. Utan
er, ingen uppsats. Jag vill även tacka David Frimark (syntheism.org), Raphaël Labbé, dvsross och
Universal Pictures som upplåtit bildmaterial, och Hampus Lindblad, Tom Knox och Almina Isberg
som på ett eller annat sätt varit delaktiga i det tidiga arbetet med uppsatsen men som av olika
anledningar inte medverkar i den slutliga versionen.  
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3. Samtida religion och religiositet 

3.1 David Chidester 

Authentic Fakes - Religion and American Popular Culture

»At stake in all this play is a profound question: How does personal subjecitvity intersect with social 
collectivity? In other words, how are we supposed to to be human beings in relation to other human
beings? How do our lives, but also our deaths, make sense?«.29

David Chidester använder citatet ovan, och beskrivningar som »ways of being a human person in a
human place«  och »resources and strategies for being human« för att definiera religionsbegreppet.30

Religion och religiositet förstås som begrepp som har att göra med diskurser och praktiker som på
ett eller annat sätt »förhandlar« om vad det innebär att vara människa, ofta i förhållande till över-
mänskliga (superhuman) ideal, och det som betraktas som undermänskligt (subhuman). Chidesters
religionsbegrepp innefattar även diskurser och praktiker för att skapa heliga utrymmen eller
områden, som förvandlar »I to us, first person singular to first person plural«, och som på en och
samma gång fungerar inkluderande och exkluderande.31

Chidester förklarar hur begreppet religion betraktas som »skadat«, av vissa, och som något
som bör frångås. Religionsbegreppet utgår ofta från ett närmast digitalt förhållningssätt om den
egna religionen i relation till den Andres vidskeplighet, om det som är bekant kontra det som är
främmande, och om sann respektive falsk religion. Alternativ religion och religiositet vid sidan av
den etablerade benämns därför inte sällan nedvärderande som »sekter«, och marginaliseras i
akademiska sammanhang.32 Att klassificera populärkulturella uttryck som baseball, Coca-Cola och
rockmusik som religiösa är långt ifrån oproblematiskt, även med en så pass bred förståelse av
religionsbegreppet som Chidesters. Att inte göra det samma innebär dock att uttryck som skulle
kunna klassas som religion eller religiositet förbises kategoriskt, baserat på kontext och traditionella
föreställningar om i vilka sammanhang religion och religiositet ska eller inte ska finnas.33 Chidester
menar att konventionella modeller för att förstå religion och religiositet ofta är otillräckliga för att
beskriva politisk, ekonomisk och kulturell komplexitet i den globaliserade världen, i vilken
amerikansk populärkultur i dag har omfattande betydelse för människans identitet och självbild.
Människan skapar sin identitet (bland annat) genom att konsumera materiella ting, och »produkten«
benämns därför av Chidester som »the object of religious desire in an capitalist economy«, och som
»the modern fetish«.34 

Mot denna bakgrund menar Chidester att det behövs ett nytt, bredare och mer dynamiskt
förhållningssätt till religionsbegreppet. Religion och religiositet finns inte bara inom de redan
etablerade institutionerna, utan också utanför de samma. Bland annat i amerikansk populärkultur.35 

29 Chidester 2005: 23; Frisk & Åkerbäck 2013: 219 ff.
30 Chidester 2005: vii, 24, 30.
31 Chidester 2005: vii f., 18, 24; Frisk & Åkerbäck 2013: 219 ff.
32 Chidester 2005: 9, 13, 27, 49 f.
33 Ibid.: 9. 
34 Ibid.: 3.
35 Ibid.: 28 f, 231.
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3.2 Manuel A. Vásquez  

More Than Belief - A Materialist Theory of Religion

»We are 'left with no other choise than to study religion as we find it'«.36

 
Mot ett brett spektrum av humanistisk teoribildning (modernistisk, postmodernistisk, postkolonial-
istisk, feministisk, med mera) redogör Manuel A. Vásquez för hur protestantismens inverkan på
religionsbegreppet lett till ett dualistiskt förhållningssätt till det samma, där religion och religiositet
förväntas vara privat – inte publik, mystisk – inte rituell, rimlig – inte motsägelsefull, och
transcendent – inte materialistisk. Religion och religiositet förväntas även utgå från etablerade
institutioner och skriftliga urkunder. Allt detta beskriver Vásquez som uttryck för västerländsk
subjektivism, idealism och essentialism, och förklarar vidare hur traditionella perspektiv på
akademiska studier av religion och religiositet visats otillräckliga för att studera så kallade
»religiösa hybrider«, som uppstått i gränslandet mellan religiöst och sekulärt, genom mobilitet,
immigration, globalisering och möten mellan kulturer.37 

Vásquez hänvisar till David Chidester (som också läst och kommenterat utkast till More

Than Belief), bland många andra, och förklarar hur religion och religiositet kan förstås som uttryck i
konstant förändring. I dag uttrycks religion och religiositet i samklang med den pågående
globaliseringen, genom konsumtion, internetanvndning och populärkultur. Religion och religiositet
uttrycks genom existentiella bekymmer i vardagen, som populär-religion,38 med mera.39 »The
shifting boundaries of what we call religion will continue to defy our most astute efforts to fix
them«, förklarar Vásquez.40 Akademiska studier av religion kan därför inte utgå från »a closed
mind«, resonerar Vásquez vidare, och tillägger – »It is vital that the scholar of religion remain open
to be surprised by alterity and the unfammiliar, by the surplus that is constitutive of our being-in-
the-world, whatever form it may take«.41 

Mot denna bakgrund förespråkar Vásquez ett icke-reduktivt materialistiskt ramverk (non-
reductive materialist framework) för att studera religion och religiositet. Icke-reduktivt, så tillvida
att studierna bör syfta till att framhäva komplexitet. Materialistiskt, så tillvida att studierna bör
intressera sig för religion och religiositet »as it is lived by human beings, not by angels«.42 Det vill
säga – akademiska studier av religion och religiositet bör inte intressera sig för det som av utövare
betraktas som heligt eller övernaturligt, utan bör i stället undersöka hur utövare bygger identitet,
narrativ och praktik. På så sätt kontextualiseras och historiseras religion och religiositet, och förstås
som immanenta konstruktioner som både skapas och konsumeras av utövarna själva – inte som sui

generis-begrepp. På så sätt förstås religion och religiositet i Vásquez mening som någonting »utöver
tro«.43 

36 Vásquez 2011: 325 f.
37 Ibid.: 1 ff., 17, 85, 171, 321 ff., 327.
38 Frisk och Åkerbäck menar att begrepp som nyreligiositet (och liknande) inte sällan syftar till att beskriva ett 

intresse för gamla praktiker och doktriner, och därför kan verka missvisande. Författarna förordar i stället 
begreppet populär-religion. Frisk & Åkerbäck 2013: 106.

39 Vásquez 2011:  1 ff., 17, 85, 171, 321 ff., 327.
40 Ibid.: 10.
41 Ibid.: 323 ff.
42 Ibid.: 5.
43 Ibid.: 5 ff., 255 ff., 321 ff.
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3.3 Christopher Partridge

The Re-Enchantment of the West - Volume 1: Alternative Spiritualities, Sacralization, 
Popular Culture, and Occulture  

»Just as we are witnessing a revolution in the way twenty-first-century religion/spirituality is lived, 
so there will need to be a revolution in the way it is studied and understood«.44 

»Burning man is understood to be enormously significant at the core of a new spiritual movement 
within an evolving Western society«.45 

Christopher Partridge utgår från teorier om sekularisering – eller »disenchantment«, för att förklara
sakralisering – så kallad »re-enchantment«. Sekularisering och sakralisering kan i själva verket
förstås som uttryck för en och samma process, menar Partridge, och förklarar hur minskat intresse
för kristendom länge misstagits som minskat intresse för religion och religiositet bland väster-
länningar. Partridge hänvisar bland annat till undersökningar från brittiska BBC som visar att
intresset för alternativ religion och religiositet ökat parallellt med att intresset för traditionell
religion och religiositet minskat. Andra undersökningar visar att allt färre västerlänningar anser sig
vara troende om frågor formuleras i traditionellt i kristen terminologi, men om liknande frågor ställs
på  »a non-Judaeo-Christian way« ges »en helt annan typ av svar«. Partridges slutsats blir att väster-
länningar i allt högre utsträckning söker sig mot populär-religiösa uttryck utanför de etablerade
institutionerna för att upptäcka och artikulera »spiritual mening in their lives«. Religion och
religiositet bör, på så sätt, inte betraktas som någonting avtagande eller som en anakronism.46 

  Religion och religiositet i samtiden bör dock betraktas som någonting väsensskilt från
tidigare uttryck. Partridge beskriver hur västerlänningars religion och religiositet förändrats i takt
med samhället och kulturen i övrigt, bland annat genom att förklara hur »generation X« (födda
under perioden 1961-1981) står i närmre förbindelse med populärkultur och Internet än tidigare
generationer. Genom populärkultur införlivas uttryck som utmanar sociala normer, kapitalistiska
ideal och traditionell religion och religiositet – i Partridges benämning »hidden, oppositional and
rejeted beleifs and practices«, i den kulturella huvudfåran. Litteratur, film och musik bidrar på så vis
till ett klimat där begrepp och uttryck från främmande kontexter, inte minst österländska sådana, i
dag upplevs bekanta även i västerländsk kontext. Partridge använder begreppen »occulture« och
»de-exotification« för att beskriva hur idéer, praktiker, symboler, med mera hämtas från samman-
hang som tidigare betraktats som vitt åtskilda. Occulture- och de-exotification-begreppen förklarar
bland annat hur traditionellt österländska uttryck för religion och religiositet, som till exempel
reinkarnation, inbegripits och omtolkats i västerländsk kultur.47 

Partridge beskriver vidare hur samtida religion och religiositet kategoriskt marginaliserats i
akademiska studier. Inte sällan under begreppet New Age, som ofta förstås som ett kommersiellt
substitut till traditionella uttryck för religion och religiositet. Partridge menar att kopplingar till
populärkultur och avsaknad av systematiserad teologi gör att samtida religion och religiositet
återkommande beskrivs som ytliga uttryck, utan större betydelse för de utövande. Samtida religion
och religiositet utövas därtill sällan i stora byggnader med central geografisk placering, och
förväntas därför inte ha någon vidare social betydelse för utövarna. Att samtida religion och

44 Partridge 2004: 59.
45 Ibid.: 163 f.
46 Frisk & Åkerbäck 2013: 10, 17, 107, 212 f.; Partridge 2004: 1 ff., 16, 38 ff., 43, 47 ff., 59, 185.
47 Frisk & Åkerbäck 2013: 114, 212 f.; Partridge 2004: 4 f., 16, 50 ff., 57, 64, 66 ff., 84 f., 99 f., 109, 117 ff., 141, 183 

ff. 
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religiositet skiljer sig från traditionella uttryck betyder dock inte att de samma saknar substans,
förklarar Partridge, och menar vidare att det därför är en nödvändighet att perspektiv på religions-
begreppet förändras, för att kunna inbegripa också uttryck för religion och religiositet vid sidan av
de redan etablerade.48 

Burning Man-festivalen i Black Rock Desert i Nevada är ett exempel bland flera på samtida
religion och religiositet i Partridges redogörelse. Flertalet deltagare vid festivalen använder sig av
traditionella begrepp för att beskriva religion och religiositet såsom »kyrka«, »helig«, och
»pilgrimsfärd« för att beskriva festivalen, och Partridge beskriver hur deltagande i festivalen
förväntas leda till »förvandling« och »upplysning«. En deltagare förkunnar – »this is where we
pray, this is our sacred place«.49

3.4 Seth D. Kunin 

Religion - The Modern Theories  

»As there is no one theory or definition of religion, there is no singular phenomenon that can be called
religion. The term, as any similar abstract term, can be used to identify phenomenologically analogus 
phenomena,  which then  must be  analysed  in their own terms,  rather than  pigeonholed  into a pre-
determined definition«.50 

Mot bakgrund av en bred problematiserande redogörelse över religionshistorisk teoribildning ställer
sig Seth D. Kunin frågande till i vilken utsträckning en konkret definition av det i hög grad
abstrakta religionsbegreppet över huvud taget kan anses vara fruktbar. Kunin förklarar hur
traditionella definitioner av religionsbegreppet kan anses vara problematiskt färgade av den kontext
och den tidsanda, och kanske framför allt den syn på människan och människans natur, de är
sprungna ur. I olika tider och i olika sammanhang har olika delar av religion och religiositet ansetts
vara mer eller mindre betydelsefulla och intressanta. Religion och religiositet bör på så sätt förstås
som relativa begrepp – som sociala konstruktioner vilka förändrats i takt med samhället och
kulturen i övrigt. Samtidigt menar Kunin att traditionella definitioner av religionsbegreppet ofta
uttryckt föreställningar om slutgiltig eller essentiell sanning. Traditionella perspektiv på vad som
kan eller inte kan anses benämnas som religion eller religiositet har på så sätt fungerat ideal-
iserande, och därför begränsande. Som exempel lyfter Kunin bland annat fram modernisitiska före-
ställningar om primitivism och orientalism, om »sann« respektive »falsk« religion och religiositet,
och förklarar hur ett liknande förhållande i viss utsträckning råder mellan synen på traditionell och
samtida religion och religiositet. När empirin förändras måste också begreppsapparaten kunna
anpassas, och på så sätt blir det i Kunins mening en nödvändighet att hitta nya perspektiv, och bättre
förutsättningar för att studera religion och religiositet i samtiden.51 

I stället för att tala om definitioner av religionsbegreppet förespråkar Kunin en övergång till
att karaktärisera det samma. Att karaktärisera, snarare än att definiera, möjliggör ett brett,
dynamiskt perspektiv på religion och religiositet där utgångspunkten för studien inte nödvändigtvis
behöver sammanfalla med utfallet. Ett sådant perspektiv kan i sin tur tänkas leda till en mer

48 Partridge 2004: 1 f, 38 f., 44 ff., 57, 184 ff.
49 Partridge 2004: 163 f.
50 Kunin 2003: 177.
51 Ibid.: vii, 173 ff., 178 ff., 183 f., 220 f.
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omfattande förståelse av religion och religiositet, resonerar Kunin.52 Som ett underlag för fortsatt
diskussion föreslår Kunin att religionsbegreppet betraktas som ett »shared totalising system of
realting to or understanding the world (in a literal or a non-literal sense)«, och lyfter särskilt fram
betydelsen av att i social gemenskap söka mening i erfarenheten och tillvaron.53 

3.5 Sammanställning

Om samtida religion och religiositet  

Författarna David Chidester, Seth D. Kunin, Christopher Partridge och Manuel A. Vásquez
beskriver gemensamt hur religion och religiositet i samtiden inte sällan uttrycks utanför etablerade
institutioner, och på ett sätt som skiljer sig från hur traditionell religion och religiositet tagit sig
uttryck. Författarna beskriver vidare hur religion och religiositet utanför etablerade institutioner, (i
Frisks och Åkerbäcks terminologi »populär-religion«) präglas av (bland annat) internetanvändning
och framväxten av IT-samhället, den pågående globaliseringen, immigration och möten mellan
kulturer, och av identitetsskapande konsumtion, kommersialism och populärkultur. Populärkultur
och internetanvändning fungerar i sammanhanget som kanaler, vilka för in okonventionella idéer
och uttryck i den kulturella huvudfåran – uttryck som utmanar sociala normer, kapitalistiska ideal
och traditionell religion och religiositet, och som på så sätt »avexotifierar« (fri översättning och
böjning av Partridges begrepp de-exotification) de samma.

Författarna menar gemensamt att traditionella perspektiv på religion och religiositet, som
inte sällan kan förstås som uttryck för en i grunden protestantisk dualistisk polemik om vad som
kan eller inte kan tänkas innefattas av religionsbegreppet, blivit allt mer problematiska att tillämpa i
akademiska sammanhang. Inte minst i avseende att studera populär-religion, som frekvent visats
falla utanför snäva, begränsande och statiska definitioner av vad religion och religiositet kan och
inte kan tänkas vara. Ur traditionella perspektiv på religionsbegreppet förväntas religion och
religiositet bland annat vara privat – inte publik, mystisk – inte rituell, rimlig – inte motsägelsefull,
och transcendent – inte materialistisk. Framför allt förväntas religion och religiositet finnas inom de
etablerade institutionerna – inte utanför. Mot denna bakgrund marginaliseras uttryck hämtade ur
populär-religiös miljö kategoriskt, baserat på kontext och traditionella föreställningar om var
religion och religiositet kan eller inte kan tänkas finnas. Populär-religiösa uttryck samlas inte sällan
under nedvärderande begrepp som »sekt« eller »New Age« – kommersiella substitut och avarter
utan verklig betydelse för de utövande. Allt detta kan förstås som uttryck för subjektivism,
essentialism och idealism, menar författarna, som gemensamt ifrågasätter rimligheten i antaganden
om att religion och religiositet som uttrycks utanför de etablerade institutionerna skulle sakna
innebörd och mening för de utövande – antaganden som dessutom kan anses visa problematiska
likheter med bland annat primitivistiska och orientalistiska föreställningar. 

Undersökningar visar att intresset för alternativ religion och religiositet ökat parallellt med
att intresset för traditionell religion och religiositet avtagit. Undersökningarnas utfall kan förstås
som att sekularisering och sakralisering i själva verket är uttryck för en och samma process, genom
vilken det religiösa engagemanget så att säga förskjuts från etablerade institutioner till friare
alternativa sammanhang. Religion och religiositet kan mot denna bakgrund inte anses vara
avtagande, utan snarare i förändring. Samtidigt uttrycker de traditionella definitioner av religion och

52 Frisk & Åkerbäck 2013: 17; Kunin 2003: vii f., 173 ff, 180, 220 f.
53 Kunin 2003: 221.
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religiositet som redogörs för, vilka var och en visats vara problematiskt färgade av den tid och de
sammanhang de är sprungna ur, gemensamt ambitioner om slutgiltighet och närmast essentiell
sanning. 

Mot denna bakgrund förordar författarna ett brett, dynamiskt, och kanske framför allt
relativt perspektiv på religionsbegreppet där religion och religiositet betraktas som sociala,
materialistiska konstruktioner vilka förändras i takt med samhället och kulturen i övrigt – ett
omfattande perspektiv som framhäver komplexitet och där begreppsapparaten kan anpassas efter
empirins olika former, och som välkomnar ett öppet sinne och genuint intresse, också för det
avvikande. En metod för att få ett sådant perspektiv på religionsbegreppet kan tänkbart vara att
frångå definitioner av religion och religiositet för att i stället tala om karaktäriseringar av de samma.
En annan metod kan tänkas vara att reducera begreppen religion och religiositet till praktiker och
doktriner som på ett eller annat sätt förhandlar om villkor för hur människan förhåller sig till (1) den
egna, (2) den Andres och (3) omvärldens existens, och om vilken typ av mening som tillskrivs dessa
tre – ett perspektiv på religionsbegreppet som presenteras av Chidester, och som även återkommer i
liknande beskrivningar hos Kunin, Partridge och Vásquez.
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4. Syntheiströrelsen

4.1 Intervju 1: Alexander Bard

Inkommande videosamtal 

Jag sitter med min laptop framför mig och väntar på Alexander Bard. Det är tidig kväll, måndagen
17:e mars 2014. Alexander har bråda dagar, som vanligt. Tillsammans med Jan Söderqvist har han
nyligen skrivit klart en bok, deras fjärde tillsammans och uppföljaren till den (enligt egen utsaga)
mycket framgångsrika Futurica-trilogin – Nätokraterna (2001), Det globala imperiet (2002) och
Kroppsmaskinerna (2009).54 Schemat är fullbokat en dryg månad framöver och Alexander kommer
inte vara mycket i Stockholm alls. Vi hörs därför över ett videosamtal efter den formella arbets-
dagens slut.55 Med tanke på sammanhanget känns det faktiskt helt naturligt. 

Candyman Messiah  

Fredrik Karlsson: Berätta om Syntheiströrelsen.

Alexander Bard: Vi vill skapa Gud och vi vill skapa utopin. Vi vill skapa ett samhälle som är
oerhört mycket bättre än det vi har, och det sätter vi in i en religiös metafysisk kontext. Ordet
»syntheism« är bra, för det är det klassiska grekiska ordet för vad vi försöker återge här – en
religion där konceptet gud är ett annat namn för utopi. Gud är inte någon skapare av oss, utan vi
skapar Gud. Vi vänder på händelseförloppet och utgår från att människan finns, våra behov är
utgångspunkten. 

FK: Vad människan behöver är alltså en utopi?

AB: Det är ingenting orimligt över huvud taget, det är tvärtom något som radikal filosofi intresserat
sig för de senaste fem, sex åren. Quentin Meillassoux – en ung fransk filosof, börjar sitt första verk
After finitude (2006) med ett numera klassiskt citat – »God is far too important a concept to leave to
the religious«. Vad han menar är att Gud är bara ett annat ord för utopi, och enligt radikal filosofi
har ju vårt samhälle totalt tappat tron på utopin. Det är också Slavoj Žižeks drivande projekt, att vi
måste få tillbaka tron på utopin. Den kommunistiska utopin havererade, de religiösa utopierna har
uteblivit, och ett samhälle utan utopi är ett väldigt farligt samhälle. Det håller jag med om, full-
ständigt. 

FK: Kan man säga att Slavoj Žižeks och Quentin Meillassouxs teorier är en utgångspunkt för
Syntheiströrelsen?

AB: Det Meillassoux velat göra är att låna begreppet gud och skapa en religiös filosofi, och den här
boken har väckt enormt mycket känslor. Meillassoux har blivit en superstjärna på grund av den, och

54 Triumf 2013B.
55 Mail-konversation, Alexander Bard.
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alla pratar om hans nya bok som ska heta Den gudomliga inexistensen. Det ska bli tre böcker, ingen
vet när de kommer, och det är en jävla hype. Filosofistudenter i England, USA och Frankrike är helt
sålda på den här snubben, och Žižek tycker att Meillassoux är den mest spännande nya tänkaren av i
dag. Meillassoux gör radikal filosofi av begreppet gud och jämställer det med ordet rättvisa, och
han föreställer sig ett indeterministiskt universum. Det gör jag med, Niels Bohrs metafysik. Einstein
hade fel, Niels Bohr hade rätt. Världen är faktiskt indeterministisk och vad som helst kan hända.
Kan vad som helst hända kan även Gud skapas. Så Meillassoux är en självklar utgångspunkt för
mitt arbete, jag jobbar mycket utifrån den här boken och andra texter han publicerat. 

En annan viktig influens är Simon Critchley och hans bok The faith of the faithless (2012).
Hans tanke är liknande – att vi saknar en utopi och att en mystisk anarkism är lösningen på
problemet. Critchley menar att vi ska dra oss undan från världen, vi ska inte ut på gatorna och skapa
revolution. I den här fasen måste vi i stället ägna oss åt vad han kallar för subtraktion. Det är alltså
Paulus idé om att först bygga församlingar, för att sedan störta det romerska imperiet. Det är en
långsiktig strategi. Det var egentligen även Lenins idé från början av kommunismen – du bygger
celler, det kommer ta hundra år att göra det, men sedan såg Lenin en möjlighet redan efter 20 år och
skapade sin revolution. Så det finns många strateger som jobbat efter den strategin, att subtrahera
först. Syntheiströrelsens idé är ju att göra just det, genom att bygga kloster. Vi håller på och bygger
ett par försök i Sverige just nu, och fler exempel finns från Italien och Holland. Tanken är att bygga
platser ditt man kan dra sig undan för att kontemplera, platser varifrån man kan se världen utifrån
och lära oss att tänka kritiskt. Det är nyckeln, just nu.

FK: Vad händer när ni ser en möjlighet att skapa revolution?

AB: Det finns teologistudenter i Uppsala och Lund som köpt det här, och som vill både ta över de
teologiska institutionerna och på sikt även ta över Svenska kyrkan, och helt enkelt genomföra en ny
reformation genom att göra om Svenska kyrkan till en syntheistisk kyrka, och varför inte. Varför
inte vara så fräck, tycker jag. Lysande. Det finns ändå inga kristna kvar, och om präster inte längre
tror på evangelierna, så varför inte ge dem det här. Om majoriteten av teologistudenterna om fem år
är syntheister, då är det bara en tidsfråga innan syntheisterna tar över Svenska kyrkan. 

FK: Vilken roll spelar Internet i allt det här?

AB: Det Internet gör, är att det adderar ett nytt språk i människans historia – interaktiviteten. Vi har
alltså först haft talspråkets paradigm, sedan kom skriftspråket, och därefter kom tryckpressen och
massmedia som det tredje paradigmet. Det fjärde paradigmet är interaktiviteten. Det började
försiktigt på 1970-talet och har nu exploderat i vår tid. Vad det innebär är att alla sju miljarder
människor på planeten kommunicerar med varandra, oavbrutet och i realtid. Dessutom
kommunicerar hundratals miljarder saker omkring oss med oss, hela tiden, genom Internet. Hela
världen binds alltså ihop på det här sättet. Det är självklart någonting helt nytt, något som skapar
helt nya dramatiska informationsflöden. Det skapar en informationsmängd som är kolossal. Varje
enskilt år producerar vi mer information än vi producerat genom hela historien, så snabb är
informationsökningen.

I den här enorma informationsökningen kommer vi självklart söka ordning. Det är det
klassiska, kosmos i stället för kaos. Vi behöver ordning i det här, och där har alltid religionen spelat
en avgörande roll. Det har alltid kommit nya religioner, eller nya metafysiker, vid sådana här
tidpunkter, för att göra världen tillgänglig och begriplig. Vi måste få en ny idé om vad det innebär
att vara människa, en ny idé om vad det innebär att leva i världen, vad det är för typ av värld vi
lever i. En idé vad den här typen av människa, den interaktiva människan, är för typ av människa.
Det behövs en ny metafysik för det, och det har alltid varit religionens roll. 
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FK: Beskriv den nya typen av människa, den interaktiva.

AB: Burner-rörelsen är det lysande exemplet. Burning Man är dessutom den första stora, breda
manifestationen av Internet i den fysiska världen. Burner-rörelsen är något som vuxit fram på
Internet sedan 80-talet, och sedan exploderat på grund av Internet. Medlemmarna är i communities
elva månader om året och träffas åtta dagar om året i öknen i Nevada, och under de åtta dagarna
manifesteras alltså det här fysiskt. För mig är det här ett klockrent exempel. Du får inte ens ett
toppjobb på Google om du inte åker till Burning Man och blir vad som kallas för »burner«, och en
»burner« är alltså en person varit på Burning Man minst en gång, medan en »burgin« är en person
som inte varit på Burning Man ännu. Åker man en enda gång till Burning Man, eller till Borderland
i Sverige eller andra participatoriska festivaler, så kan man aldrig åka till Roskilde-festivalen igen.
Man vill aldrig vara med om en passiv händelse igen. Man vill aldrig gå i kyrkan igen, och få
uppskrivet på tavlan vilka psalmer man ska sjunga och höra en predikan från någon som inte
lyssnar. Man förutsätter att alla aktiviteter man ingår i är participatoriska eller interaktiva – att man
själv är delaktig i processen, och om man inte själv får delta i processen och kokreera det som
skapas är man inte intresserad. 

Därför behöver vi en ny metafysik. Vi har ingen metafysik som är interaktiv. Vi har
kristendom, judendom och islam där Gud talar till oss genom änglar och andra, och vi själva ska
veta hut och lyda. Det är det klassiska inom religion – det finns en budbärare från en gud och att
underordna sig denna gud är vad vi var och en ställs inför. Gör vi som vi blir tillsagda blir vi goda
människor som kommer till himlen. Det är en enkel metafysik som fungerar i ett feodalt samhälle.
Individualismen är den metafysik vi levt med de senaste 300 åren, och med den kom atomismen –
idén om att världen består av avskilda objekt, vilket visade sig vara felaktigt. Med den idén kom
också idén om att vi människor är individer, men nu visar modern vetenskap att Jaget bara är en
illusion. Det finns inga individer. Det finns sju miljarder kroppar fulla av begär och drifter, men det
finns inga individer. Därmed har den metafysiken rasat, den är inte längre trovärdig. En modern
neurovetare kan montera ned Immanuel Kants världsbild på två sekunder, den lever inte kvar
längre. 

Jag skulle säga att vi är på väg mot ett allmänt erkännande av ett utbrett andligt behov, där
de andliga erbjudanden som finns i dag, alltså de gamla abrahamitiska religionerna och New Age,
inte längre håller. Erkännandet av det andliga behovet på både det dividuella56 och det kollektiva
planet är väldigt uppenbar, och erkännandet att vi behöver göra någonting av det här behovet, att
passa på att skapa en sakral yta där andra människor inte är instrument för våra egna syften utan
andra människor är människor som vi möter i dialog och i jämlika relationer, med öppenhet. Det är
vad religionen, när den varit som bäst, kunnat göra, och det är också Syntheiströrelsens ambition. 

FK: Finns inte en annan typ av deltagande kultur, eller interaktivitet, inom just New Age?

AB Det finns ett förakt för New Age hos syntheister. Inte för New Age-människorna, utan mot New
age som idé. Det återkommer hos syntheister – »Säg inte ens chakra, du får gå härifrån!«. Vi vill
distansera oss från New Age, för det här är på riktigt. 

FK: Finns det en uttryckt koppling mellan Burner-rörelsen och Syntheiströrelsen?

AB: Du kan prata om Burner-rörelsen eller om »mystiska anarkister«. »Filologiska anarkister« är
ett annat begrepp som också har använts. Det finns många olika ord. Vi väljer att använda ordet
syntheism, och i övriga Europa har man valt också att använda ordet syntheism. Holländarna kallar
sig syntheister, britterna kallar sig syntheister, och även i Sverige och Danmark kallar vi oss
syntheister. Ordet spreds ganska fort, mycket för att det är ett korrekt akademiskt begrepp. Jag

56 Dividuell – synonym gemensam, motsatsord individuell. 
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tycker ordet är toppen, eftersom det inte går att missförstå det. Andra ord är kopplade till olika
events eller olika rörelser som över tid kan förändras. Ordet syntheism utgår från syntheos –
grekiska för »den skapade guden«, och är det korrekta ordet. Meillassoux är tveklöst syntheist  –
han förespråkar ett skapande av Gud, och då är man syntheist. Det är det som är bra med ordet, det
är deriverat från grekiskan, vilket är det absolut enklaste sättet att skapa begrepp, och då kan det
heller inte ägas. Begreppet är brett, det ägs inte av någon, och därför tycker jag att det är bra att
använda. Dessutom är det både historiskt och teologisk korrekt. Viljan att skapa Gud, i stället för
tron på att Gud skapat oss. 

FK: Vad skulle en burner säga om kopplingen till Syntheiströrelsen?

AB: Larry Harvey, som grundade Burning Man i USA, håller med. Simon Critchley håller också
med, när jag träffade honom förra året i New York sa han – »Syntheism is just another word for my
mystical anarchism«. Jag ser Burning Man som det mest lysande exemplet, det är bara att visa på
när »The Man« bränns på lördagsnatten och 40, 50 000 människor står mitt ute i öknen och jublar,
och det blir en brandgata när den här stora konstruktionen brinner upp. För mig är det en klockren
religiös manifestation. Det här är tillämpad religion, och det håller alla som jag pratat med där med
om. Det är bara det att de själva inte satt något ord på det. Mitt jobb just nu är att sätta ord på
någonting som redan tillämpas. 

FK: Skulle du säga att du startat Syntheiströrelsen?

AB: Nej, det är det ingen som gjort, och det är det som är så befriande. Jag läser på internetforum
väldigt noga för lägga vår bok i fas, och en bärande idé som återkommer där är att idéer inte ska
ägas. Det är i sig en utopisk idé, och religionen får vara anarkistisk, den får vara en utopi. Det som
är skönt med syntheismen är att ingen ens vet var den började. Den praktiserades helt plötsligt bland
folk, och vem är då upphovsmannen? Det är ju ingen. Jag är en teoretiker bland många, jag ingår i
ett samtal. Vår ambition, Söderqvists och min, är att ta initiativ till en antologi om syntheism när
den här boken kommer ut. Vi deltar i ett samtal, vi är inte skapare av någonting, vi är inte profeter,
vi är inte intresserade av den typen av roller. Jag tror att det här kommer bli en väldigt stor grej som
betyder mycket, och jag vill vara en av pionjärerna som gör teori av detta. 

Jag har, som flera andra, hört den här idén bollas på Burning Man i flera års tid. Jag sprang
på den för första gången för fyra år sedan och blev väldigt intresserad, och ju mer jag tänkte på den
ju mer förstod jag att det här skulle kunna vara ett spännande projekt för mig att jobba med. Jag och
Söderqvist bestämde oss för ett och ett halvt år sedan för att skriva boken, och i samband med det
var det flera andra i Stockholm som hade liknande idéer. Joel Lindefors, och många andra, var tidigt
på den här idén. En del var burners, en del var inte burners. Det blev naturligt en slags församling i
Stockholm, med regelbundna träffar, mässorna kom igång, festivalerna kom igång, långhelgerna
kom igång, och plötsligt uppstod massor av aktiviteter. Nu är det självorganiserat och det händer
massor av saker hela tiden. Det finns ingen central styrning över huvud taget. Idén finns där, den är
planterad. Många tar till sig idén och gör olika saker utifrån den, och det är väldigt hälsosamt.

Sedan kommer en dialog om vad det här är. Jag är väldigt inlyssnande och har lagt de
senaste tre åren på att lyssna in vad andra kloka människor säger. Sen är det mitt jobb att börja se ett
mönster i det här. Mitt jobb som teoretiker, med Jan Söderqvist, är att bygga en teori som gör att
praktiken kan tas till nästa nivå. Vi är alltså tjänstemän åt praktiken. Praktiken finns redan där, men
den är disparat. Det vi gör är att vi visar mönster i praktiken, så att de som praktiserar ser – Ja! Just
det! Det gör vi, och det gör vi, och det gör vi för att vi gör det där, och det där hänger ihop med det
där, det där borde vi göra ännu bättre, och så vidare. Så att de sedan kan ta praktiken ett steg till, det
ska bra teori alltid göra. Teori för teorins skull är värdelös. Teori som gör att praktiken kan förädlas
är däremot väldigt användbar, och det är vad vi jobbar med.
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FK: Berätta mer om församlingarna.

AB: I Stockholm, Göteborg och Köpenhamn har man syntheistmässor varje söndag, och börjar
redan få en praktik. Just nu letar vi efter en permanent lokal i Stockholm, vilket skulle underlätta.
Just nu träffas vi mest hemma hos varandra, och det är ofta en söndagseftermiddag. Långhelgerna
har blivit ett stort behov hos många och jag tycker nästan att det blivit det allra bästa. Vi åker
någonstans, säg mellan torsdag och måndag. Alla betalar självkostnadspris och ansvarar för sina
egna grejer. Det kan till exempel vara totalt fokus för ritualer, och att utveckla ritualer tillsammans i
fyra dygn. Det kan vara fokus på yoga, eller något annat. Fokus på teori. Det kan röra sig om 100-
150 personer, så det finns plats för många projekt. Det är en hel del festande också. Framför allt är
det ett fantastiskt ställe att lära känna nya vänner, och dessutom är match makingen ganska sanslös
och många nya par åker därifrån. Det är en cool, koncentrerad träff, och i ett stressat urbant
samhälle är det bra att ses koncentrerat några dagar och vara helt fokuserad. Därför fungerar lång-
helgerna väldigt bra. 

FK: Hur ser de ritualer ut som utövas just nu?

AB: Det finns en enkel mässteknik som går att använda två personer eller tvåhundra, den fungerar i
vilken skala som helst. Ritualen vi har i dag tar kanske 40, 45 minuter, och den har fem eller sex
olika steg i grunden – tystnad, ljudande, vittnesbörd, homilia – en form av enklare predikan runt ett
aktuellt ämne, det kan vara teori om universums expansion, eller vad du vill, och en hälsningsdel –
där alla hälsar på varandra och fysiskt tar kontakt med varandra. Poängen är att alla går in som
jämnlikar i processen. Man hänger av sig den balla rocken utanför, man är människa och vi skapar
en atmosfär där du är totalt ärlig med andra människor. Även om det kanske känns främmande, så
tränar du dig att vara ärlig med dem. Det har också lett till en kultur där man inte filmar, där man
inte tar upp bild och ljud, vilket är tvärtemot nästan allting annat i vårt samhälle. Det känns som att
det förstör det sakrala, att ta upp bild och ljud hindrar andra från att vara ärliga och öppna för
varandra. Mässorna byggs ut hela tiden, det experimenteras med nya grejer och det läggs in nya
saker. Joel Lindefors är väldigt duktig på ritualer, och har ett tänk runt det, och är en av dem jag
jobbat tajtast med. Joel har vuxit upp som prästson, och är ritualutvecklare, en ceremonimästare.
Om jag är en munk är han en präst. 

Sedan har vi de kanske mest kontroversiella praktikerna, och det är de psykedeliska. Men
det är långt ifrån alla syntheister som håller på med psykedeliska praktiker. Det är komplicerat
eftersom så stor del av de praktikerna är kriminaliserade. Enteogener som svamp, LSD och
liknande, som inte är beroendeskapande, är använda i de här kretsarna, det är det ingen tvekan om.
Många syntheister anser att det är religiös förföljelse att psykedelika som inte är beroendeskapande
ändå  kriminaliseras genom slentrianmässig narkotikaklassning. Länder som Holland, Portugal, och
Tjecken har avkriminaliserat ett utbrett religiöst bruk, som lätt går att inkorporera i den
syntheistiska världen. Jag vet att många syntheister gärna skulle hålla på friare med psykedeliska
praktiker.  

FK: Visst finns det en syntheistisk kalender också?

AB: Metafysik måste utgå från tre komponenter, tre komponenter som filosofi alltid brottas med.
Det är (1) världsalltet   »Pantheos«, (2) tomheten eller tomrummet – »Atheos«, och (3) differensen
– »Entheos«. Tomrummet är intressant, det är ur tomrummet världsalltet förväntas födas, och ur
vilket subjektet föds. När du föds är du ju tom som människa. Ditt liv ägnar du åt att fylla din
subjektivitet med någon form av innehåll. Det är att vara människa. Differens är också intressant,
hela toaismen bygger ju på det, och Nietzsches filosofi bygger även den på differens – varför finns
skillnader över huvud taget, varför kan två saker vara olika. Det fjärde konceptet är inte nödvändigt
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för traditionell metafysik, men tillkommer så fort man ser framåt mot det utopiska – »Syntheos«.
Det Robert Corrington kallar »extatisk naturalism« är identiskt med syntheism. Metafysikens
infiniteter är, i Corringtons benämning, identiska med de fyra koncept vi har. 

Sedan kom idén på något forum, att vi kan döpa kvartalen i kalendern efter de fyra
komponenterna, och då blir de »Athea«, »Enthea«, »Panthea« och »Synthea«. Sedan var det bara en
smakfråga om var på året du väljer att lägga dem. Vi har lagt Athea vid midvintern, Enthea på
våren, Panthea vid midsommar och Synthea på hösten. Vid Athea firar vi tomrummet och
kreativiteten – för ur det tomma kommer ju saker. Det är som i det judiska templet, det allra
heligaste även, det var ju tomt. Det heligaste var fullt med guld, men det allra heligaste var tomt.
Gud är i grunden ett tomrum i judendomen, och det är samma sak här. Under Enthea firar vi
mångfald, skillnad, vår egen multiplicitet – att vi som människor är många i en och samma kropp.
Vi firar att mångfalden är irreversibel, något man också vet från den moderna fysiken. Sedan
kommer Panthea, firandet av världsalltet och Universum. För mig är det en av de djupaste religiösa
upplevelser jag haft, när man upplever att Universum konfronterar en med ens existens och
reducerar en till nästan ingenting. Det finns en fantastik religiös upplevelse i det. Slutligen har vi
Synthea, firandet av att vi tillsammans blir Gud. Att vi tillsammans skapar Gud, vår kollektiva Gud,
och det är faktiskt taget från kristendomens koncept om den Helige ande, egentligen. 

FK: Hur ser engagemanget ut utanför Sverige?

AB: Burner-rörelsen finns i 70 länder, och genom den sprids mycket. Holländarna är väldigt aktiva.
Jag ska föreläsa på Univeristy of Amsterdam i april, och kommer stanna kvar på ett event efteråt.
De hade en festival där redan i somras. Britterna har sin egen variant, jag ska åka på ett event de gör
i England i slutet av juli i år dit de bjudit in 150 personer. Så syntheister är inte begränsade till bara
Skandinavien. Däremot är det ganska naturligt att syntheismen får fäste snabbt i Skandinavien. Dels
för att vi är den mest ateistiska kulturen, och jag är anhängare av idén att man ska för att bli en bra
syntheist ska ha varit ateist. Man behöver först gå igenom det ateistiska stålbadet för att inse vad
man har förlorat. Vi kastade ut babyn med badvattnet, det var inte nödvändigt. Med ateismen går
mycket förlorat, eller som jag brukar säga till aggressiva ateister – det räcker med att du går in och
sätter dig i en katedral och ställer dig frågan varför du och dina vänner inte bygga kan en liknande
byggnad utan några vinstsyften, för det kan de inte. Där har något stort gått förlorat, något som
religionen hade. Syntheismen är ett försök att komma tillbaka till viljan av samarbete och
samägande. Att dela i stället för att ta för sig, helt enkelt. Det är något som ingår i burner-kulturen –
att skapa temporära utopier där pengar inte existerar, där man ger utan baktanke, vilket alltid har
varit religiösa communities främsta grej. Så jag tycker inte att det är speciellt konstigt att
syntheismen biter sig fast i just Skandinavien. Vi skandinaver är dessutom väldigt logiska, vi tycker
om att organisera oss, vi har ju folkrörelsetraditioner. Därför är Sverige, Norge och Danmark
perfekta länder att börja i, absolut. Sedan kan jag tänka mig att det kanske är Kalifornien, Holland,
Tyskland och England som är naturliga länder där en sådan här grej tar fart. I Asien väntar jag mig
inte direkt att det tar fart som någon egen rörelse, för du har redan så många kulturer med liknande
åskådningar som redan finns där. Du kan vara indisk brahmanist, du kan vara zoroastrier från Iran,
du kan vara shan från Kina, du kan vara taoist, eller zen från Japan. Men vi har inget motsvarande
idéarv i Väst. Det närmsta vi kommer är egentligen Spinozas försök att skapa en religion, som
säkert inspirerat många, men inte lett till någon rörelse av något slag. Jag tror snarare att det är i
Europa och USA det kommer hända. Syntheismen är i grunden överflödig i en österländsk kontext. 

FK: Berätta om boken.

AB: Skrivandet har gått strålande. Jag har researchat i fyra, fem år, och jag och Söderqvist har
skrivit det senaste året. Planen är att släppa boken samtidigt i Sverige, England och USA i
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september. Det kommer ju explodera, det tror jag. Det kommer bli hur stort som helst. I dag fick vi
mail från BBC som vill komma och göra en dokumentär, redan nu. Så det är spännande. Jag tror att
tiden är mogen, det här är ju vad vi kallar för en postateistik religion. Jag har till exempel intervjuat
Larry Harvey som grundade Burning man i USA, han är otroligt fascinerad av ämnet. Jag har även
pratat med Julian Assange som grundade Wikileaks, och många andra, som i dag företräder olika
rörelser där Internet är någonting metafysisikt. Det är vad vi utgått från, sedan har vi fördjupat oss.
Vi har studerat kvantfysik och alla möjliga saker.57

Sammanfattning 

Alexander Bard beskriver en världsbild och idévärld där människan uppfattas som interaktiv snarare
än passiv. Övergången från passiv individualism till interaktivitet började i Bards beskrivning under
1970-talet, och har nu »exploderat« i och med internetanvändning och uppkomsten av IT-samhället.
Det kanske tydligaste exemplet på den nya, interaktiva typen av människa ser Bard i burner-
rörelsen. Samhället och kulturen bör i Bards mening alltså inte betraktas som statisk, utan
föränderlig. De traditionella religionerna, i synnerhet de abrahamitiska, har sedan länge spelat ut
sina roller. Samtidigt ses det ateistiska avståndstagandet som enbart en negation. Därför behövs ett
nytt sätt att som människa förhålla sig till sig själv och sin omgivning – en ny förklaringsmodell, en
ny religion.

Alexander Bard beskriver sitt eget engagemang i Syntheiströrelsen som teoretikerns, som en
»munk«. Tillsammans med Jan Söderqvist har Alexander Bard författat en bok på temat syntheism,
som i skrivande stund översätts till engelska för att ges ut av förlag i Sverige, England och Förenta
staterna i september månad. Bard poängterar noga att varken han själv eller Söderqvist vill bli
betraktade som »profeter« av något slag, men uttrycker samtidigt en önskan att vara »pionjär« i
teoribildningen. Alexander Bard beskriver vidare hur teoribildningen utgår ur redan befintlig global
praktik, exemplifierad bland annat genom Burner-rörelsen. Teoribildningen har i sin tur genererat en
ny rörelse. Syntheiströrelsen har enligt Bards beskrivning församlingar i Stockholm, Göteborg och
Köpenhamn som träffas regelbundet på mässor (eller homilior), långhelger och »participatoriska«
festivaler som The Borderland och Burning Man. Vid sammankomsterna finns en utarbetad liturgi,
och rörelsen har även en egen kalender som baserats på vad som beskrivs som tre grundläggande
filosofiska komponenter – världsalltet, tomheten och differensen, och en fjärde komponent – utopin,
gemenskapen i församlingen. 

Under samtalets gång hänvisar Alexander Bard till Nobelpris-belönade fysiker som Niels Bohr och
Albert Einstein.58 Bard refererar även till tänkare och filosofer som Baruch Spinoza, Immanuel
Kant, Friedrich Nietzsche, Vladimir Lenin, Slavoj Žižek, Quentin Meillassoux, Robert S.
Corrington och Simon Critchley, samt till teologiska företeelser som brahmanism, zoroastrism,
kinesisk religion och religiositet, taoism och zen-buddhism. Bard nämner även abrahamitiska tanke-
gångar om tomheten som det allra heligaste i det judiska templet, och gemenskapen i församlingen
genom den Helige ande som influenser till teoribildningen.

I beskrivningen av Syntheiströrelsen riktas betydande fokus mot modernitet och relevans för
samtiden, och för framtiden. Alexander Bard hänvisar bland annat till begrepp eller fraser som
»modern vetenskap« och »modern neurovetenskap«, till kvantfysik, Wikileaks och Julian Assange,
och nämner även »toppjobb på Google«, BBC-reportage och filosofistudenter vid utländska
universitet i England, Frankrike och Förenta staterna, samt teologistudenter vid svenska universitet i
Uppsala och Lund med ambitioner att på sikt reformera Svenska kyrkan.

57 Ljudupptagning, Alexander Bard.
58 Nobel Media 2014A; Nobel Media 2014B.
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4.2 Intervju 2: Joel Lindefors

Hållbarhetskommunikation

Dagen efter videosamtalet med Alexander Bard träffas jag och Joel Lindefors på hans kontor i
Gamla stan i Stockholm. Det är återigen tidig kväll, den 18:e mars 2014. Joel har precis kommit hem
från London, där han varit i affärer.59 Innan ljudupptagningen startar förklarar Joel att firman han
arbetar för sysslar med hållbarhetskommunikation och hjälper företag och organisationer att
marknadsföra och kommunicera medvetenhet om påverkan på omgivningen och omsorg om
framtiden. Utgångspunkten är att en ny tid kräver nya förhållningssätt. 

Master of ceremonies

Fredrik Karlsson: Berätta om Syntheiströrelsen.

Joel Lindefors: Vi är i en tillblivelse, i en process av någonting som håller på att hända. Någon-
stans handlar det vi försöker åstadkomma om en temporär utopi – en plats i tid och rum där vi
verkligen är jämnlikar för varandra och inte verktyg för varandras lycka. Vi tycker att samhället,
och framför allt individualismen, har lett till frånvaron av någonting större – frånvaron av Gud. När
Nietzsche förklarade Gud död, så verkade individualismen vara det enda vettiga. Men det vi tänkte
att vi bytte ut mot Gud – mänskligheten, humanismen, människan som art, blev i stället individen.
Individen ju är precis lika mycket ett koncept som Gud är ett koncept. Vare sig socialism, liberalism
eller konservatism, så är ju alla tre egentligen bara olika implementeringar av kristet tänkande. Alla
tre lånar också väldigt mycket från kristna ritualer. Nu för tiden är det väldigt få som tror på någon
av dessa ideologier fullt ut, så även de har försvunnit som ett högre syfte för människan att leva
efter. Det som blev kvar är individen. Om individen är det största vi har att kämpa för så blir det en
metafysisk egoism som sanktioneras av samhället. Alla svar på dina problem, inte bara dina
problem utan hela världens problem, riktas tillbaka till individen. Tycker du att världen är orättvis –
köp rättvisemärkt kaffe. Är du ledsen – läs en självhjälpsbok, eller gå till gymmet. Ofta är
lösningarna kopplade till konsumtion, och det skapar ju till slut ett förhållningssätt till andra
människor. 

Givet vad vi vet om Universum i dag vet vi också att vi själva bara är en länk i ett väldigt
mycket större sammanhang. Men vi är inte så naiva att vi tror att bara för att vi säger en sak, eller
ser en sak, så befriar vi oss från det systemet. Så tenderar folk att tro, kan jag tycka.  Därför vill vi
skapa ett temporärt rum där vi faktiskt bara är medmänniskor. Det behöver inte betyda att vi är
vänner, det ska ju inte vara någon påklistrad, härlig, supergullig gemenskap. Var och en av oss är
bara en del av en församling, men tillsammans bildar vi en enhet. Det förväntas ingenting av dig när
du är här, du kan bara komma, och bara vara, och du är där på samma villkor som precis alla andra.
Det är någonstans målet, ett litet andningshål i vardagen. Som utopi eller vision är allt det här ännu
ganska löst i kanten. Men det är också det hål vi just nu håller på att fylla. 

FK: Så för att komma undan individualism och konsumtion skapar ni en religion?

JL: Vi måste ha en berättelse som får världen att hänga ihop, och berättelsen kommer alltid behöva
anpassas efter hur världen ser ut. Att välja att inte ha någon berättelse är bara puckat, då väljer du en
berättelse i alla fall. Det är det som är så roligt, ateister tror att de inte har en metafysik, de tror att

59 Instant messege-konversation, Joel Lindefors. 
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de inte har en metafysisk idé om hur världen fungerar, men det har de ju. Och det gör dem till
idioter, egentligen. De människorna kan ju ingenting om kritisk teori, uppenbarligen. Ateismen är ju
alltid riktad någonstans, alltid riktad mot en specifik gud eller en speciell helighet. Men vår ateism
är bara ett mellansteg för en ny fungerande uppfattning om världen. 

FK: Hur uppstod Syntheiströrelsen?

JL: Sammansättningen är närmast anarkistisk, skulle man kunna säga. Det är därför svårt att
definiera någon sorts uppkomst, och det tror att det kommer vara även i fortsättningen. I
bemärkelsen myt tror jag inte att det kommer klarna. Enligt 1900-talets sätt att se på det här så ska
det finnas en upphovsman, eller upphovskvinna. I vårt sätt att se på världen är idéer någonting som
uppstår bland många människor.

FK: Hur kom du själv i kontakt med Syntheiströrelsen?

JL: Jag hade en känsla av – »vem är jag?«, »varför håller jag på med det jag gör?«. Jag var väl
ganska ledsen, på många sätt. Ledsen som människa, som jag tror är en ganska vanlig känsla. Så jag
köpte ett litet hus i Småland utan el och rinnande vatten och tog ledigt från det här jobbet, och så
drog jag dit i ett halvår. Där satt jag och klurade. Jag läste och läste, lite om gamla helgon, jag läste
gammal kommunistisk litteratur som just ägnade sig åt den tidiga kristendomen, och även lite delar
ur det gamla testamentet. Jag läste Bibeln igen, jag läste en hel del Karen Armstrong. Jag läste den
typen av litteratur och kände – »shit, världen är på väg åt helvete!«. Politik verkar inte vara
lösningen, och jag tänkte – »i så många händelser i världens historia där människor har samlats, har
det haft att göra med religion«. Framför allt tänkte jag på tillblivelsen av islam. Stamsamhället,
splittrat men ändå med sina tydliga regler. Och sedan, helt plötsligt, så är det en jävla tillväxt i
Mekka, med massor av handel, massor av pengar är i omlopp och de gamla reglerna spelade ut sin
roll. Det var det Muhammed såg – ett socialt sönderfall, en egosim som härjade, och så sneglade
han på kristna och judar och ba –  »What the fuck!? De har ju sin grej, kan inte vi också ha vår
grej!« Sedan får han sina visioner, eller hur det nu går till. På trettio, fyrtio år så är den arabiska
halvön enad, och i religionsperspektiv går det ju supersnabbt. När vi tittar djupare i religions-
historian ser vi att när människans levnadsvillkor förändrats så har också berättelserna förändrats.
Himmelsgud och annat luddigt, när man levde som jägare och samlare. De myterna försvann sedan
när vi blev bofasta, och det var egentligen då våra världsreligioner grundades. Siddhartha och
Moses (om han nu levde, över huvud taget), levde ungefär samtidigt. Sedan dess har vi haft dem.
De berättelserna har tappat sin funktion, de stämmer inte överens längre. Samhället har förändrats
ganska radikalt sedan vi blev bofasta, och jag menar att den förändringen började i och med
industrialiseringen. Då börjar en sann globalisering, och i och med Internet har den fått fart. Svaret
är inte ateism. Ateism är en naturlig reaktion på att det gamla inte längre fungerar, men ateism-
begreppet är ju bara negativt. Det tar bara bort, det lägger inte till. 

Men där i min stuga tänkte inte jag så långt, utan jag började drömma om politik och om
religion. Det är tid för nya profeter, och det jag tänkte då var att det är sådant jävla tjafs mellan
judar, kristna och muslimer, men i grunden är det samma religion. Därför borde det finnas en
storekumenisk abrahamitisk rörelse med tydlig socialistisk agenda. Men vem är jag att sätta det i
verket. Det skulle ju inte jag kunna göra. Helt plötsligt får jag ett sms från Alexander, där det stod –
»Det här är Alexander Bard, är det här Joel Lindefors nummer?« Jag hade aldrig haft kontakt med
honom tidigare, och svarade honom att det är mitt nummer, att jag bor i en stuga i Småland nu och
att vi kan ses när jag kommer tillbaka till Stockholm någon gång i september, om du inte har
vägarna förbi. Han svarade – »Absolut! Jag har vägarna förbi, när kan jag komma?«, och han kom
förbi redan nästa helg. Nästan det första han gjorde var att berätta om syntheismen, och för mig var
det – »okej, det här är det jag letat efter«. En ny religiositet. En religiositet som inte behöver ducka
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för vetenskapen. Man kan inte ha en urkund som säger att kvinnor ska tiga i församlingen och att vi
ska stena homosexuella, man kan inte hålla på och trixa sig runt sådana saker. Man kan inte ha en
religion med en urkund som säger så puckade saker. Jag kommer från en kristen familj och har en
kristen bakgrund, hade jag kunnat välja min tro hade jag gärna varit kristen, eller varit född i en
annan tid då det valet var givet. Men jag kan inte med intellektuell, eller för den delen andlig, heder
kalla mig kristen. Därför var jag tvungen att hitta någonting annat, så för mig var det här som en
skänk från ovan. Jag vet inte hur långt vi kommit om femtio år när jag dör, ifall det är tre
församlingar – må det vara så. När jag och Alexander började prata om de har grejerna sa vi – »vad
tog det för kristendomen, 300 år? Då säger vi 300 år, innan vi får någon form av grepp om världen«.

FK: Ni är fler än tretton i Facebook-gruppen.

JL: Det är vi, och med tanke på att vi inte behöver knalla, som Paulus gjorde, så är det ju troligt att
det kan gå lite snabbare. Men det är inget självändamål, att ta över eller sprida eller bli stor eller
inflytelserik. Det är mycket mer omedelbart än så, och handlar mycket mer om vad vi upplever här
och nu. Men folk är välkomna, det ska vara öppna dörrar. Vår tid av missionerande har inte kommit
än, och vi får se när den kommer. Det kommer den nog i och för sig att göra, det tror jag. 

FK: I vilken mån är Syntheiströrelsen en global angelägenhet, i dag?

JL: Det visar sig att samma tankar poppar upp på lite olika håll. Till exempel den här ateistkrykan i
London, som fått jättemycket uppmärksamhet, och som många syntheister också tycker är
någonting häftigt. Min personliga uppfattning är att det känns ganska larvigt och lite plojigt, och
inte så seriöst. Men det är ett exempel på att det finns ett behov av religiositet. Ett annat exempel är
den här Alain de Botton-boken, Religion for atheists (2012), som är en storsäljare. Om man är inne
på filosofi så dyker den här typen av tankar dessutom upp på ganska hög filosofisk nivå, och det är
det här som Alexander intresserar sig väldigt mycket för. Det finns andra som har liknande idéer
och tankar i till exempel Holland, där de också kallar sig syntheister. 

Det kommer en dag när de små församlingarna och de små uttrycken kommer kopplas ihop
mer, men ur min synvinkel måste det finnas ett lite tydligare erbjudande – vad är det man gör, vad
är det för ritualer, det är fortfarande de bitarna som är för lösa. Vi har vårt lilla format, och ett tag
tänkte jag att vi kanske ska lägga upp det på YouTube och så där, men sedan tänkte jag – »nej, nej,
nej, vi vill inte ha det på YouTube«. Det är alldeles för intimt. Även om det vore kul att se hur folk
kan ta det format vi har och vrida på det, och hitta på sina egna grejer utifrån det. För det är ju något
vi vill, vi vill ju att folk ska göra sin egen grej av det. Men om det blir något av det här, om folk tar
det till sig, så kommer det säkert låsas fast med tiden. Det är ju lite poängen med en ritual, att den
ska vara beständig över tid. Det coola med nattvarden är ju att någonstans kan man känna att det är
något som binder ihop mig med alla andra människor över hela världen som tar nattvarden just nu,
som någonsin har gjort det och som någonsin kommer göra det. Det krävs ju för att ritualen ska bli
riktigt fet. Men där tror jag fortfarande att praktiken ännu är för mycket i sin linda. Än så länge är
det fortfarande väldigt mycket tonvikt på det teoretiska och på tankarna. 

FK: Jag pratade med Alexander Bard igår kväll, och han jämförde era respektive roller i Syntheist-
rörelsen med en munks och en prästs.

JL: Ja, just det. Det kan man nog säga. För mig handlar det om just praktiken, att göra ordet till
kött, och att knyta ihop det här. En religion blir ju inte en religion av enbart en metafysisk idé, det
behövs också myt, det behövs församling och ritualer. Utan det blir det ju liksom ingen praktik. Det
är just församling och ritual som jag någonstans ser som mina långsiktiga uppgifter, tillsammans
med en massa andra. Hittills har alltihop varit så himla mycket på en teoretisk, eller teologisk, nivå,
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och inte så mycket praktik. Det har kommit mer och mer praktik, men det är fortfarande stapplande
steg. Vilket delvis är ett problem, eftersom den nivå som många av de teologiska diskussionerna
ligger på kan vara någonting som skrämmer bort många, för att man inte känner sig som en del av
det och för att man kanske inte kan eller vill tillgodogöra sig. Man är så itutad ett sådant tänkande
nu för tiden – »hur ska vi bli fler?«. Vi gör en poäng av att inte behöva tänka så, det är inte ett
problem ur marknadsföringssynpunkt. Men det betyder ju inte att man inte vill att folk ska känna
sig välkomna, det är ju en annan sak. Det finns ju så många fler ingångar i en andlighet än ett
teologiskt resonerande. 

FK: Hur ser praktiken ut?

Det började för ett drygt år sedan, i januari 2013. Då kände jag att – »nu vill jag göra något av det
här«, och skissade upp en väldigt enkel liturgi, inte för att det var det mest genomtänkta utan mest
för att vi skulle ha någonting att utgå från. Avsikten var egentligen bara att testa – »vad händer om
vi kommer samman några stycken och testar att göra en grej?«, och så kändes det så mycket på
något sätt, på en gång. Så det blev att vi höll oss till den. Det är ett ganska enkelt format också, som
tar 45 minuter någonting, och är väldigt lätt att göra lite vart som helst. Det går till på det viset att vi
ses, oftast då på söndagseftermiddagar, och eftersom det nästan alltid är någon ny med brukar det
börja med att någon (oftast jag) går igenom vad det är som kommer hända, vad de olika stegen är. 

Vi börjar med att ställa oss i en ring där vi håller varandra i händerna. Egentligen hade jag från
första början velat ha en sång, men det hade vi ingen, och vi ville ändå ha med rösten och känslan
på något sätt – så vi ljudar bara. Det som händer när alla står i en ring och gör någon sorts
bordunton tillsammans är att kroppen vibrerar, och man känner varandra och även ljudens
vibrationer. Tonerna blir ju ibland samstämmiga, och ibland glider de lite isär, och det skapar ju
känslan av att man är en, på något sätt. Det här gör vi inte under någon bestämd tid, utan ibland blir
det långt och ibland blir det en ganska kort grej. 

Sedan sätter vi oss ned, och har vad man skulle kunna kalla för predikan, eller homilia.
Ibland kallar vi alltihop, alltså hela ceremonin, för homilia, och ibland är det just den här illa delen
som är predikan som kallas homilia. I början var det inte så mycket av en predikan, då var det
mycket mer av en föreläsning. Alltså, det var mer – »det här är syntheism« eller, »så här ser vi på
det här«. Men ju mer tiden gick, ju mer tog det sig ändå arten av predikan, i och med att det fanns
en tanke om tillämpning av det som sas i folks liv. »Så här kan vi tänka i den är situationen«. Vem
som ska hålla i predikan avgörs alltid på Facebook-forumet, och man förväntas vara förberedd och
ha någonting genomtänkt att säga. Det finns ett visst krav på kunskapsnivån. 

Efter det är vi tysta tillsammans. Tanken var från början att det var en del som med tiden
skulle bytas ut, i och med kalenderns olika delar. Det här var i den första delen av året, den del vi
kallar för Athea – från Atheos, »the Void«, eller »tomrummet«. Det var den vi ville understryka, och
sedan tänkte vi att när man går in i Enthea skulle det vara någonting mer från pingstkyrkan. Alltså,
någonting ganska rusigt. Men det blev aldrig så, den här tystnaden blev liksom kvar. Den hängde
sig kvar.

Tystnaden bryts av nästa händelse, som är vittnesbörd. Någon, vem brukar också avgöras på
Facebook-forumet, men ibland just innan,  delar med sig av en livserfarenhet de tycker är relevant.
Det kan vara precis vad som helst som den här personen vill berätta om. Eftersom det kan vara lite
svårt att prata om vad som helst har vi frågat – »varför är du här i dag?«, om det varit så att man vill
dela med sig, men inte vetat vart man ska börja. Då är det en lämplig startpunkt. Det är personen
som vittnar som avgör hur lång den här tystnaden blir.  

Efter den här vittnesbörden brukar vi lyssna på ett musikstycke. Vad brukar också avgöras
på Facebook-forumet, och det har kunnat vara lite vad som helst. Det har varit ganska mycket
kristen musik, som till exempel Bach, men det har också kunnat vara psykedelisk techno. Det har
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kunnat passera ganska okommenterat, men ibland har det varit - »jag valde det här på grund av det
här, det betyder det här och det här för mig«. Ibland på sommarhalvåret var vi utomhus, i parker
eller så. Då kanske det blev annorlunda. 

När vi lyssnat på musiken har vi egentligen bara en sak kvar och det är en fridshälsning, som
är ganska mycket snodd från kristen liturgi – Guds fred vare med dig. Vi säger bara – »Frid vare
med dig«, och så har vi en speciell syntheist-kram. Det är inga stora saker, man kramas, och sätter
handen mot bröstet, inte på tutten, och så har man ögonkontakt och säger »frid vare med dig«. Eller
bara »frid«.

Grejen är att när vi gjorde det här första gången så kändes allt så jäkla starkt! Väldigt många av de
som var med då, i synnerhet i början, var från humanisterna eller från skeptikerna – folk som
kommer från en ibland ganska aggressiv ateistisk vinkel, och som kanske aldrig haft en religiös
upplevelse. För dem kändes det som att det verkligen hände någonting. Sedan har vi liksom haft det
formatet. Men jag tycker att det behöver utvecklas, och jag tror det har gått lite i stå. Jag vill ha mer
ritual, mer ritualer för specifika ändamål. Jag vill ha mer sånger, mer chants, mer upplevelse. 

FK: Kommer det vara du som utformar ritualer även i fortsättningen?

JL: I slutet av maj månad kommer vi bjuda in till workshop där vi ska testa att göra ritualer i tre
dagar. Vi testar att genomföra en ritual, och sedan sätter vi oss ned och försöker lista ut vad det var
som hände. Inte tvärtom. Det är väldigt medvetet att börja i action den här gången, och inte i ett
teoretiskt resonemang för att sedan försöka bygga ihop det. Det kommer både vara ritual och
artefaktbyggande, och workshopen heter kort och gott »Ritual and artifact«. Vi kommer också
försöka hitta vår uppfattning om vad en klostertillvaro är, när vi väl gjort programmet. Det är
mycket fest och så med det här gänget, men just det här är inget tjo och tjim. Det blir ganska dyrt
också för vi måste ha material och så där, så vi får se hur många som är beredda att komma när det
inte är tjo och tjim. Jag skulle tycka det var fantastiskt om det bara kom sex personer, men vi tänker
oss att det kan bli omkring tjugo. 

FK: Hur ser Syntheiströrelsen ut i Stockholm?

JL: Vi ses en gång i veckan, i perioder. Vi är mellan sju och femton som brukar träffas, med viss
rotation. Det är ungefär samma uppslutning i Göteborg. I Köpenhamn finns en längtan och en vilja,
men jag skulle inte säga att det finns en församling. Det finns väldigt mycket näraliggande försök,
folk försöker göra sådana här saker, men det finns också vissa motstånd eller friktioner som har att
göra med att vi använder ordet religion och att vi använder ordet gud, och att rörelsen över huvud
taget är organiserad. Det är många som ryggar tillbaka på grund av sådana saker, och tycker att det
är läskigt, lite obehagligt. Så där finns en viss skepsis, som är sund på något sätt, så för min del får
den gärna finnas där tills folk börjar upptäcka fördelarna. 

Under hösten sjönk antalet träffar ganska kraftigt. För min egen del har det haft mycket att
göra med att jag är väldigt mycket i Köpenhamn på helgerna, och så har jag det där huset i
Småland. Där är jag ganska mycket. Men sedan tror jag som sagt även att formatet gått lite i stå. Vi
har satt som ett mål att försöka skaffa oss en egen lokal innan årets slut, och att göra det till en fast,
helig plats. Det är något som skulle göra det enklare att utveckla ritualformatet.60 
 

60 Ljudupptagning 2, Joel Lindefors.
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Sammanfattning

Under vad som liknar en existentiell kris pausar Joel Lindefors livet i Stockholm för att söka efter
mening och sammanhang. Han tar ledigt från konsultjobbet i Stockholm och flyttar ensam till ett
litet hus i Småland utan varken el eller rinnande vatten. I den spartanska omgivningen gräver han
ner sig i religionshistorisk litteratur, i teologi, filosofi och socialistisk religionskritik. När han både
funnit ett svar på de stora frågorna, och givit upp tanken på att någonsin förverkliga det samma, hör
Alexander Bard av sig. Rätt vad det är, till synes från ingenstans. 

Joel Lindefors delar den världsbild, idévärld och problemformulering som beskrivs i intervjun med
Alexander Bard. Lindefors förklarar hur individen, inte människan, tagit gudsbegreppets plats efter
att Nietzsche dödförklarat Gud, och förklarar vidare hur en »metafysisk egoism som sanktioneras av
samhället« leder till att »alla problem reflekteras tillbaka till individen«. Lösningar på individens
alla problem kopplas i sin tur till konsumtion. Konsekvensen av det hela blir att relationer och
medmänniskor behandlas och konsumeras som om de vore varor. 

Lösningsförslaget till problemformuleringen stavas syntheism – en ny religion, relevant för
samtiden och framtiden, och som inte behöver »ducka för vetenskapen«. Joel Lindefors resonerar
kring hur nya religioner uppstått vid vägskäl i människans historia. I och med industrialiseringen,
uppkomsten av det moderna samhället och framväxten av IT-samhället och den pågående global-
iseringen har behovet av en ny religion väckts. En ny förklaringsmodell, som förtäljer hur världen
är beskaffad och vad det innebär att vara människa i samtiden.

Joel Lindefors beskriver hur det egna engagemanget i Syntheiströrelsen till stor del handlar om att
»göra ordet till kött«. Det vill säga, att omsätta teori i praktik för att på så sätt göra den samma till
någonting begripligt, hanterbart och konkret. »Prästen« Joel Lindefors position inom Syntheist-
rörelsen skiljer sig på så sätt från »munken« Alexander Bards. Skillnaden mellan de båda utgångs-
punkterna märks tydligt i de respektive beskrivningarna av Syntheiströrelsen – där Lindefors är
precis tycks Bard generell, på samma sätt som Bard är global tycks Lindefors lokal. Hastigt
sammanfattat kan Bards beskrivning av Syntheiströrelsen sägas utgå från ett teoretiskt makro-
perspektiv, medan Lindefors beskrivning i stället utgår från ett mer praktiskt orienterat mikro-
perspektiv. Överlag stämmer de båda beskrivningarna av syntheiströrelsen dock väl överens. Joel
Lindefors och Alexander Bard delar som sagt världsbild och idévärld, och i beskrivningarna av
Syntheiströrelsen riktas betydande fokus mot modernitet och relevans för samtiden och framtiden.
Bard och Lindefors vänder sig även gemensamt mot vad som upplevs som mindre »seriösa«
grupperingar, ateister, nyateister och New Age-utövare. De uttrycker dessutom samma ovilja att
konkret definiera Syntheiströrelsens uppkomst – idéer är någonting som tillhör många.
 
Syntheiströrelsen beskrivs av Joel Lindefors som ett löst sammansatt globalt nätverk med ett par
aktiva församlingar i Sverige. Syntheistförsamlingen i Stockholm ses veckovis, och till träffarna
söker sig mellan sju och femton personer. Lindefors uppskattar att det rör sig om ungefär samma
uppslutning i Göteborg. Den senaste veckorna har dock församlingen setts mer sporadiskt.
Lindefors räknar med en uppslutning på omkring tjugo personer vid en så kallad långhelg i maj
månad.

Den praktik som beskrivs i intervjun med Alexander Bard är utformad av »ceremoni-mästaren« Joel
Lindefors, och har vid intervjutillfället utövats av syntheistförsamlingen i Stockholm under ett drygt
års tid. Lindefors beskriver Facebook-gruppen som en knytpunkt där ansvar för olika områden i
ceremonin fördelas innan sammankomsterna.
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4.3 Kompletterande material

TEDx Stockholm

Alexander Bards föreläsning vid TEDx Stockholm publicerades 2013-04-11 under titeln »What if
the Internet is God?«. Bard inleder föreläsningen med en målande beskrivning av honom själv
sittandes i en soffa, fullpumpad med droger under Burning Man-festivalen. En kvinna satt att vakta
Bard, för att han inte ska stryka med under ruset, säger då i förbifarten – »This is Mecca«. »Visst är
det så!«, tänker Alexander Bard, och beskriver vidare hur 60 000 personer i Nevadas öken
praktiserar en religion för ateister. Men ännu finns ingen teori, eller teologi, och denna måste nu
skapas. På så sätt skapas även gudsbegreppet. Att Gud skulle vara skapad innan människan
beskriver Bard som en »dumhet«, sedan länge motbevisad av fysik. Bard fortsätter föreläsningen
med att redogöra för den syntheistiska gudavärlden. Pantheos – synonymen för Universum, Atheos
– guden som inte finns, tomrummet som också är källan till allt det som skapas, Entheos –
mångsidigheten, förändringen och indeterminismen, och slutligen Syntheos – den skapade guden,
utopin som manifesteras genom mänskliga relationer och mänsklig gemenskap. Internet förstås som
det i särklass mest omfattande nätverket som för människor samman, och på så sätt som ett uttryck
för Syntheos.

Under föreläsningen vid TEDx Stockholm refererar Alexander Bard återkommande till bland andra
Slavoj Žižek, Quentin Meillassoux, Baruch Spinoza.61

TEDx Södertälje

Alexander Bards föreläsning vid TEDx Södertälje publicerades 2013-06-12 under titeln »The
Power of creativity in an ultra connected world«. Under föreläsningen för Bard ett resonemang som
grundar sig i hur tryckpressen genererat en läskunnig medelklass i det tidigmoderna Frankrike, och
hur de nya möjligheterna att både producera och tillgodogöra sig information leder fram till
revolutionen 1789. Napoleon I Bonaparte tar makten 1804, och ser möjligheter i det nya
informationssamhället –  en läskunnig soldat är även en tänkande soldat, en tänkande soldat är i sin
tur en kreativ soldat, och genom att bilda också de lägsta i rankerna lyckas Napoleon lägga
betydande delar av Europa under det Första franska kejsardömet. Alexander Bard beskriver vidare
framväxten av IT-samhället som det samtida paradigmskiftet, och Internet beskrivs som den samtida
tryckpressen. Samhället och kulturen av i dag förutsätter interaktivitet och utmanar äldre makt-
strukturer. Individualismen, René Descartes svar på Freidrich Nietzsches dödförklaring av Gud, kan
inte kombineras med Internet och interaktivitet.62 

TEDx Göteborg

Alexander Bards föreläsning vid TEDx Göteborg publicerades 2013-12-20 under titeln »What if a

free and open Internet is the only way to save the planet?«. Under föreläsningen beskriver Bard hur
»gammal« religion och religiositet, exemplifierat som »kyrkor och moskéer«, sedan länge spelat ut
sin roll i den moderna samtiden. Dessutom kan individualismen, den teologi eller metafysik som
tagit vid sedan de »gamla« religionernas frånfälle, i dag bortförklaras av modern neurovetenskap

61 TED Conferences 2013D.
62 TED Conferences 2013E.
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och upplevelsen av ett Jag betraktas numer som en »narcisisstisk illusion«. Alexander Bard
beskriver vidare sig själv som filosof, och filosofens uppdrag är i Bards mening att uppfinna nya
koncept som gör att människan bättre kan förstå sig själv och sin omvärld. Filosofen Alexander
Bard menar att den nya tidens teologi och metafysik redan finns, den är bara inte uttryckt ännu.
Nätverk, relationer och gemenskap människor emellan är vad som ger människan betydelse och
substans, och Bard beskriver Burning Man-festivalen det perfekta exemplet på ett utövat nätverk.
Människan lever i dag i en tid som präglas »hyperkapitalism« och »hyperindividualism«, men är
ingenting utanför nätverket. På så sätt förstås Gud som ett nätverk.63

Veckans viktigaste intervju

»När han inte dövar massorna med skräp-TV eller poänglös popmusik så åker han runt i världen och 
föreläser om filosofi. Hans senaste filosofi fick han efter att han varit hög på olika droger i sju dagar 
på festivalen Burning Man i USA. […] På något sätt så handlar det om att Gud är Internet, eller om 
det var tvärtom. 

[…]

I bibeln säger ju Jesus - varhelst ni som tror är tillsammans, finns jag närvarande. Överallt där ni 
människor träffas och är tillsammans uppstår Gud. Det vill säga – er gemenskap är gudomlig. Det 
är vad Internet är. Hade Jesus haft tillgång till Internet hade han sagt – Internet är den Helige Ande«.64

Definitionen av en filosof är »en person som uppfinner nya koncept för att förstå världen bättre«,
förklarar Alexander Bard för Simon Svensson i podradioprogrammet Veckans viktigaste intervju,
publicerat 2014-02-21. Konceptet i fråga är syntheismen, ett nytt metafysiskt system och världens
just nu snabbast växande religion. Idén föddes på Burning Man-festivalen 2010, och som alla bra
idéer dök den upp på flera ställen samtidigt, så även i filosofins värld. Internet för samman sju
miljarder människor och har en avgörande betydelse för människans sätt att se på världen. En ny
religion döljer sig bakom det här tänket. 

»Människor kommer göra sig själva till Gud om vi inte har en extern Gud. Då blir du själv
din egen gud och det är ett fängelse som är jävligare än döden«, förklarar Alexander Bard vidare.
»Jag kanske inte till vardags går runt och tänker på det här, så mycket«, inflikar Simon Svensson.
»Det är för att du är dum och obildad. Du har en gud redan, dig själv. Han är en dålig gud. Skaffa en
bättre«, replikerar Bard.65 »Fängelset« i fråga är alltså individualismen, en allegorisk institution där
»vi springer runt och shoppar ihjäl oss«.

Alexander Bard berättar vidare om den syntheistiska gudavärlden, om ambitionen att inom
Syntheiströrelsen tillsammans bygga en kyrka för att komma bort från »industri och konsumtion«,
och om hur delar av Syntheiströrelsen arbetar för att reformera kristendomen för att på sikt kunna ta
över Svenska kyrkan. Syntheist blir man genom att gå med i Syntheiströrelsens Facebook-grupp, på
så sätt kommer man i dialog med andra syntheister och får möjlighet att vara delaktig i arbetet med
att skapa rörelsen. Syntheistörelsen tillhör alla de som är delaktiga i dialogen, och ägs på så vis inte
av någon.

Under intervjun med Simon Svensson refererar Alexander Bard återkommande till bland andra
Michel Foucault och Freidirch Nietzsche, och hänvisar även till religion och religiositet från Kina,
Japan och Indien, zen-buddhism och zoroastrism. Bard hänvisar även till Martin Hägglund,

63 TED Conferences 2013F.
64 Svensson 2014B: 00:02:00-00:03:00, 00:39:00-00:40:00.
65 Ibid.: 00:30:00-00:40:00.
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professor i litteratur-vetenskap (comparative litterature) vid Yale University. Ett »geni«, som likt
Bard och Söderqvist intresserar sig för att »fördjupa ateismen«.

Värvet

I avsnitt 101 av podradioprogrammet Värvet, publicerat 2013-12-08, samtalar Kristoffer Triumf och
Alexander Bard om Bards karriär och biografi. En dryg timme in i programmet förklarar Bard att
metafysik eller teologi är en absolut nödvändighet. Människan måste på något sätt förhålla sig till
sin omgivning, och även ateisten som inte tror på en gud men likväl på sig själv, har en metafysik
eller teologi. Frågan vi bör ställa oss blir då – »vilken metafysik fungerar bäst?« . I det feodala
samhället fick kristendomen de som fått ett försprång att hjälpa de som hamnat efter, det är också
vad socialismen och liberalismen gjorde i industrisamhället. Människan lever nu i en ny tid –
»Internet-åldern«, med nya förutsättningar och utmaningar. Därför behövs en ny förklaringsmodell,
relevant för samtiden och framtiden. Bard har därför »letat i gamla läror« för att ta reda på vilka
som så att säga överlever, vilka som klarar sig i Internet-åldern. I princip ingenting som härstammar
från Europa, visar det sig. Varken judendom, kristendom, islam eller humanismen kan längre anses
vara relevant för »det moderna samhället«. Bard lyfter i stället fram bland annat japansk Zen-
buddhism, kinesisk religion och religiositet, indisk filosofi och zoroastrism från Iran, som alla
beskrivs som »kompatibla med det moderna samhället«. Begrepp som »Universum«, »Utopin«,
»Ödet« och »Tomrummet« beskrivs som synonymer till gudsbegreppet.

Under intervjun med Kristoffer Triumf refererar Alexander Bard dessutom till bland annat Burning
Man-festivalen, individualismens uppkomst och brister, samt till teologistudenter i Uppsala och
Lund som planerar att på sikt ta över Svenska kyrkan, vilken beskrivs som »ett tomt korthus«.66

syntheism.org 

»When both God and The Individual are dead, what can we do with whatever is left 
of metaphysics, if not create our own new gods which we really can believe in?«.67

Den äldsta artikeln på Syntheiströrelsens internationella hemsida syntheism.org kan beskrivas som
något av en programförklaring. Artikeln, »The Syntheist Movement – The Facebook Forum
Description«, härstammar som titeln antyder från den internationella Facebook-gruppen, och
förklarar bland annat hur religionsbegreppet tappat sin ursprungliga betydelse. »Religion«, latin för
»återkoppla«, måste därför återskapas – »re-ligion has to be re-invented«. Det individualistiska
samhället av i dag saknar vision och riktning, samtidigt beskrivs ateismen som en »intellektuell
återvändsgränd«. Religion skapar ordning i tillvaron och upplevelser av samhörighet, medan
avsaknad av religion leder till utanförskap och psykisk ohälsa. Religion och religiositet beskrivs
vidare som metoder för att komma undan kommersialism och exploatering, för att i stället uttrycka
kärlek till varandra och till Universum. Därför behövs en ny, trovärdig och relevant religion.
Syntheiströrelsen placerar gudsbegreppet i framtiden, vilket förstås som ett skapat snarare än ett
skapande begrepp.68 

Syntheos, Atheos, Pantheos och Entheos beskrivs som olika aspekter av den befintliga
verkligheten som medvetet lyfts fram som heliga, och gudarna modelleras efter »the shared wisdom

66 Triumf 2013B: 01:15:00-01:44:00.
67 Bard 2013B
68 Admin 2013A; Bard 2013B; Janson 2013A; Stenberg 2013.
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collected in all the world’s religions«.
69

 När syntheister kommer samman manifesteras högguden

Syntheos. Freidrich Nietzsche har dödförklarat Gud, och Jesus dog på korset. Kvar finns den Helige

ande – det vill säga, gemenskapen i församlingen. Mot denna bakgrund betraktas relationer och

deltagande kultur (det vill säga, kultur som på ett eller annat sätt för människor samman), som

helig. Deltagande kultur exemplifieras bland annat genom »participatoriska« festivaler som till

exempel Burning Man och The Borderland, och genom internetanvändning.
70

  

Enligt den beskrivning som ges på syntheism.org ses stockholmsförsamlingen veckovis vid

så kallade mässor (eller homilior). Redogörelsen för innehållet stämmer i hög grad överens med de

beskrivningar som framkommit ur intervjuer med Alexander Bard och Joel Lindefors.
71

 På

hemsidan beskrivs även den syntheistiska kalendern, med fyra högtider namngivna efter

Syntheiströrelsens fyra gudar. Högtiderna utgår från dagjämningar och solstånd, och inspiration till

högtiderna »stjäls« från redan befintliga urkunder. Det handlar genomgående om passager som

uttrycker någonting allmänmänskligt.
72

 Enthea utgår från vårdagjämningen, och beskrivs som en

högtid i glädjens tecken, där man uppmärksammar kreativitet, nytt liv, förlåtelse, med mera. Som

inspiration till högtiden nämns bland annat passager ur bhagavadgita, dhammapada, bibeln och

koranen, samt texter författade av stoiska filosofer. Panthea utgår från sommarsolståndet, och

beskrivs som en högtid i ljusets, vitalitetens och extasens tecken. Som inspiration till högtiden

nämns bland annat grekiska myter om Dionysos, tantrisk Ganachakra-praktik samt hinduisk, sufisk

och västafrikansk sång och dans, och den judiska sabbaten. Synthea utgår från höstdagjämningen,

och beskrivs som en högtid i dödens och sorgens tecken. Som inspiration till högtiden nämns bland

annat muslimska begravningsriter. Athea utgår från vintersolståndet, och beskrivs som en högtid i

mörkrets, måttfullhetens, lugnets och ensamhetens tecken. Inspiration till högtiden hämtas bland

annat från gnostiska, egyptiska, grekiska och fornnordiska gudar samt från yoga buddhistisk

meditation.
73

Syntheiströrelsen söker vitt och brett bland traditionell religion och religiositet efter inspiration till

den egna läran, och på syntheism.org hänvisas bland annat till zoroastrism, toaism, tantriska

praktiker, buddhism, shintoism, »den gyllene regeln« och till filosofer och tänkare som Platon,

Aristoteles, Freidrich Nietzsche, Karl Marx och Friedrich Engels, Niccolò Machiavelli, Baruch

Spinoza, Immanuel Kant, Slavoj Žižek, Alfred North Whitehead, Georges Bataille, Simon

Critchley, Robert Corrington, Quentin Meillassoux, Alain de Botton, Martin Hägglund, Karen

Barad, Thomas Metzinger, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Max Weber, Émile Durkheim,

Albert Einstein, Niels Bohr, Sigmund Freud, Isaac Newton och till biologi, kvantfysik och »modern

vetenskap«. 

Sammanfattning 

Föreläsningarna vid TEDx Stockholm, TEDx Södertälje och TEDx Göteborg visar endast små

variationer mot den information som framkommit av intervjustudien. Samtidigt ges vissa för-

djupade insikter kring rörelsens uppkomst. Alexander Bard beskriver hur Syntheiströrelsen utgår

från att samhället och kulturen är någonting föränderligt, och att de traditionella religionerna sedan

länge spelat ut sina respektive roller. Ateism, New Age-rörelser och individualism är inte

tillfredsställande, och därför behövs en ny religion, funktionell för samtiden. Vidare följer

beskrivningar av den interaktiva människan, interaktiv kultur och den Syntheiströrelsens gudavärld,

69 Janson 2013A; Janson 2013B; Knox 2013C.
70 Admin 2013A; Admin 2013B; Admin 2013C; Janson 2013A.

71 Knox 2013F; Knox 2013G.
72 Knox 2013A; Knox 2013 F.
73 Knox 2013A; Knox 2013B; Knox 2013D; Knox 2014.
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allt i enlighet med den information som framkommit av intervjustudien. 
I podradio-programmet Veckans viktigaste intervju beskriver Alexander Bard syntheismen

som ett koncept för att förstå omvärlden bättre, som vänder sig bort från individualism och
konsumtion för att i stället rikta blicken mot gemenskap och samhörighet. Även här visas alltså
inga, eller endast små, variationer mot den information som framkommit av intervjustudien.
Ambitionen att på sikt reformera Svenska kyrkan, referenser till Burning Man-festivalen och
traditionellt österländsk religiositet är några av de inslag som återkommer under intervjun. Tonen i
intervjun är annorlunda än i det övriga material som undersökts, något som sannolikt kan förklaras
av samtalets och programmets karaktär, där programledaren Simon Svensson fungerar som något av
en uppviglare. Inte heller i intervjun med Alexander Bard i podradio-programmet Värvet visas några
anmärkningsvärda skillnader mot den information som framkommit ur intervjustudien. 
 syntheism.org kan på en och samma gång beskrivas som den tydligaste och den mest
disparata källan till information om Syntheiströrelsen – det fyrtiotal artiklar som lagts ut på
hemsidan är den mest omfångsrika delen av undersökningen, och i artiklarna hörs fler skribenter än
tidigare, samtidigt som vissa av artiklarna kan tänkas vara mer genomarbetade än andra. Jämfört
med det övriga underlag som undersökts under »kompletterande material« kan den information som
publicerats på syntheism.org i något högre utsträckning anses leda till fördjupade insikter om
Syntheiströrelsen, bland annat genom utvecklande redogörelser kring Syntheiströrelsens världsbild
och idévärld, och kring vad som skulle kunna kallas Syntheiströrelsens problemformulering och
lösningsförslag. Artiklarna på syntheism.org ger även en mer utvecklad och nyanserad bild av
Syntheiströrelsens gudavärld och kalender. Sammanställningen av några av hänvisningarna till
vetenskapsmän, filosofer, religion och religiositet och samtida fenomen av olika slag från
syntheism.org visar tydligt på att syntheist-rörelsen bokstavligen söker efter underlag och urkunder
bland »the shared wisdom collected in all the world’s religions«. Hänvisningarna sträcker sig från
Platon till kvantfysik, via Max Weber och Niccolò Machiavelli, bland oerhört många andra, och
uppskattningsvis finns åtminstone dubbelt så många hänvisningar till filosofer och vetenskapsmän
att hämta bland hemsidans artiklar.

4.4 Utfall

Vilka är Syntheiströrelsen?

I formell mening finns varken medlemmar eller central styrning i Syntheiströrelsen. I stället för att
tala om medlemskap talar man hellre om deltagare eller om delaktighet, »participation«. Delaktig i
Syntheiströrelsen blir den person som söker sig till någon av Facebook-grupperna, och som på så
sätt kommer i dialog med andra syntheister. Syntheist är den person som förespråkar en skapad
snarare än en skapande Gud. På så sätt beskrivs syntheism som ett förhållandevis brett begrepp, ett
begrepp som inte kan tillskrivas varken uppkomst eller upphovsman.

Undersökningens utfall tyder på att Alexander Bard och Joel Lindefors är nyckelpersoner för
Syntheiströrelsens framväxt, inte bara i Stockholm, utan både i och utanför Sverige. Det är
stockholmsförsamlingens liturgi, utarbetad av Joel Lindefors, som beskrivs på den internationella
hemsidan syntheism.org. På hemsidan finns även bilder från stockholmsförsamlingens samman-
komster, och flertalet av de mer frekventa skribenterna på syntheism.org verkar ha anknytning till
just syntheistförsamlingen i Stockholm. Däribland Alexander Bard själv, och Tom Knox, som bland
annat redogör grundligt för Syntheiströrelsens kalender. Stockholmsförsamlingens uppkomst kan
tänkbart häröras till Alexander Bards möte med burner-rörelsen, och Bard beskriver det egna
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engagemanget i Syntheiströrelsen som en teoretiker, vars uppgift är att »förädla«, eller teoretisera,
praktik som sedan länge uttryckts i olika »participatoriska« sammanhang, för att på så sätt föra
praktiken till en ny nivå. Sedan ett drygt år tillbaka söker sig mellan sju och femton deltagare till
stockholmsförsamlingens sammankomster. Vid en planerad långhelg i slutet av maj månad räknar
arrangörerna med en uppslutning på omkring tjugo personer. Vid sidan av stockholmsförsamlingen
finns även en syntheistförsamling i Göteborg, som uppskattas ha ungefär samma engagemang och
uppslutning som församlingen i Stockholm. Möjligen finns även en tredje församling, eller
åtminstone en önskan om en församling, i Köpenhamn. Enligt Alexander Bard intresserar sig
teologistudenter vid universitet i Uppsala och Lund för syntheism, och vill på sikt reformera det
»tomma korthuset« Svenska kyrkan. Även utanför Sverige, i länder som Storbritannien, Italien och
Nederländerna, finns grupper som kallar sig syntheister och som förmodat delar den världsbild och
den idévärld som beskrivs i intervjustudien med medlemmar ur syntheistförsamlingen i Stockholm.
Ur ett globalt perspektiv verkar Syntheiströrelsen dock bestå av disparata eller spretiga uttryck, men
som på sikt kan tänkas sammanstråla.

 
Vad tror Syntheiströrelsen?

Syntheiströrelsens världsbild och idévärld utgår från människan. Människan finns och människans
behov finns. Gud, religion och religiositet förstås som mänskliga konstruktioner, som bör spegla
människans behov. Människans främsta behov är relationer till andra människor – relationer som
präglas av gemenskap och samarbete, där människan tillåts vara just människa, och inte ses som ett
instrument eller som en konsument. Syntheiströrelsen vill flytta fokus från människan i singular –
det vill säga individen, till människan i plural, och vänder sig mot individualismens framfart, mot
idén om ett Jag och mot kommersialism – tre företeelser som allt sedan industrialiseringen och
moderniseringen, och i takt med avtagande intresse för traditionell religion och religiositet, präglat
samhället och kulturen. 

Samhället och kulturen betraktas indeterministiskt, och anses vara i ständig förändring.
Samtiden beskrivs som interaktiv – genom globalisering, framväxten av IT-samhället och ständigt
ökande internetanvändning kommunicerar människor i dag med varandra på helt nya sätt.
Informationsökningen är enorm, och Internet förstås som det i särklass mest omfattande nätverket
och på så sätt som det ultimata uttrycket och verktyget för gemenskap och delaktighet. Traditionell
religion och religiositet, i synnerhet abrahamitisk sådan, anses inte vara kompatibel med
interaktivitet, och anses därför inte heller relevant för samtiden. Traditionell religion och religiositet
anses inte heller vara kompatibel med varken moderna värderingar eller modern vetenskap.
Samtidigt betraktas religion och religiositet som en nödvändighet – människan måste på något sätt
förhålla sig till sin egen och den Andres existens, och till sin omgivning. Därför behövs en ny
religion, en ny förklaringsmodell som är relevant för samtiden och framtiden, och som är förenlig
med moderna värderingar och modern vetenskap. Inspiration till läran hämtas till stor del från de
traditionella uttryck för religion och religiositet som anses vara kompatibla med deltagande kultur
och vetenskapliga och filosofiska förklaringar om hur världen är beskaffad. Det mest framträdande
exemplet på hur Syntheiströrelsen så att säga lånar inspiration från traditionella uttryck för religion
och religiositet kan tänkas vara jämförelsen mellan å ena sidan Internet och deltagande kultur, och å
andra sidan den kristna idén om gemenskap i församlingen genom den Helige ande. 

Syntheos – den skapade guden, utopin och sinnebilden för den skapade religionen, är
Syntheiströrelsens höggud som symboliserar gemenskap och deltagande. Syntheos beskrivs som en
motpol till individualism och kommersialism. Tre andra gudar baseras på filosofins tre grund-
läggande koncept – världsalltet, tomrummet och differensen. Pantheos symboliserar världsalltet –
Universum, allt det som är. Atheos, guden som inte finns, symboliserar tomrummet – ur vilket
allting föds. Entheos symboliserar differensen – mångsidigheten, komplexiteten och indetermin-
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ismen. Syntheiströrelsens kalender utgår från de fyra gudarna, solstånden och dagjämningarna.
Vårdagjämningen markerar Enthea – en glädjens tid, där mångfald, tolerans och förlåtelse
framhävs. Panthea infaller vid sommarsolståndet, en tid för ljus och vitalitet. Höstdagjämningen
markerar Synthea – den tid då Syntheiströrelsen firar gemenskapen i församlingen, och möjligen
även död och sorg. Vid vintersolståndet infaller Athea – en tid för lugn, mörker och ensamhet. 

Hur omsätts Syntheiströrelsens tro i uttryck?

Syntheiströrelsen i kommer samman vid så kallade mässor (eller homilior), vid långhelger och vid
»participatoriska« festivaler som Burning Man och The Borderland. Stockholmsförsamlingen
träffas sedan ett drygt år tillbaka veckovis för att utöva mässa (eller homilia). Församlingen möts
hemma hos någon utav deltagarna, eller om vädret tillåter i parker. Just nu söker stockholms-
församlingen en permanent lokal, för att på så sätt kunna utveckla verksamheten. Uppskattningsvis
träffas församlingen i Göteborg, och möjligen även en syntheistförsamling i Köpenhamn, med
ungefär samma frekvens. Långhelger – omkring fyra dagar långa sammankomster kring specifika
teman, äger rum med jämna mellanrum. 

En mässa (eller homilia) som utövas efter Joel Lindefors ramverk tar 40, 45 minuter att
genomföra, och har sex fasta moment – (1) ljudande – där deltagarna möts i borduntoner, ett uttryck
för församlingens gemenskap, (2) homilia eller predikan, som även kan ha en mer föredrags-
liknande karaktär, (3) tystnad – ett uttryck för Athea/Atheos som bitit sig kvar och blivit en
beständig del av liturgin, (4) vittnesbörd – där någon av deltagarna delar med sig av någon typ av
livserfarenhet som på ett eller annat sätt anknyter till Syntheiströrelsen, (5) musik, allt från Bach till
psykedelisk techno, och (6) en fridshälsning.
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5. Om Syntheiströrelsen och samtida religion 
och religiositet

5.1 Om syntheiströrelsens relevans för disciplinen  

Internetanvändning och framväxten av IT-samhället, den pågående globaliseringen,
individualismens framfart, identitetsskapande konsumtion och kommersialism

Syntheiströrelsens religion och religiositet uttrycks utanför etablerade institutioner, och enligt den
egna uppfattningen på ett sätt som radikalt skiljer sig från hur traditionell religion och religiositet
tagit sig uttryck. Syntheiströrelsens religion och religiositet kan på så vis förstås som uttryck för
populär-religion, och präglas av internetanvändning och framväxten av IT-samhället, den pågående
globaliseringen, individualismens framfart, och av identitetsskapande konsumtion och
kommersialism. Syntheiströrelsens religion och religiositet kan mot denna bakgrund anses stämma
väl överens med den bild av samtida religion och religiositet som målas upp av författarna David
Chidester, Seth D. Kunin, Christopher Partridge, och Manuel A. Vásquez, och även av Liselotte
Frisk och Peter Åkerbäck. Vid sidan av populärkultur lyfter Christopher Partridge som bekant fram
internetanvändning som ytterligare en källa (pool) till spridning av idéer och uttryck kulturer och
religioner emellan. Partridge liknar därtill även occulture-begreppet i sig vid »ett Internet« från
vilket användaren eller utövaren så att säga »laddar ner« information om uttryck från såväl
främmande som bekanta sammanhang.74 Just internetanvändning kan i hög utsträckning anses
prägla Syntheist-rörelsens uttryck och organisation, och verkar i enlighet med Partridges
beskrivning av occulture- och de-exotification-begreppen även vara en betydande källa till
information om (annan) religion och religiositet. Tänkbart kan även Syntheiströrelsens tendens att
förhållandevis okritiskt betrakta traditionellt österländsk religion och religiositet som särskilt
kompatibel med moderna värderingar och modern vetenskap, en för övrigt inte helt ovanligt
förekommande uppfattning bland västerlänningar,75 och vidare omtolka och inbegripa den samma i
det egna sammanhanget förklaras av Partridges redogörelse för de båda begreppen occulture och
de-exotification. Syntheiströrelsens religion och religiositet kan anses utgå från praktiker och
doktriner som förhandlar om villkor för hur människan förhåller sig till (1) den egna, (2) den
Andres och (3) omvärldens existens, och om vilken typ av mening som tillskrivs dessa tre, och
platsar på så sätt i David Chidesters reduktionistiska definition av religionsbegreppet.

En intressant parentes i sammanhanget kan anses vara att påtagliga likheter kan
uppmärksammas mellan å ena sidan Syntheiströrelsens världsbild, idévärld och perspektiv på
religionsbegreppet, och å andra sidan författarna Chidesters, Kunin, Partridges och Vásquez bild av
det samma. Utgångspunkten är i båda fallen att traditionella (och i viss utsträckning även
progressiva) perspektiv på religion och religiositet bör betraktas som relativa mänskliga
konstruktioner, problematiskt bundna av tid, sammanhang och tänkbart även subjektivitstiska,
essentialistiska och idealistiska föreställningar om absolut, slutgiltig sanning. Undantaget populär-
kultur identifierar Syntheiströrelsen och författarna dessutom i princip samma företeelser som
inverkar på och formar samtida religion och religiositet, det vill säga – internetanvändning och

74 Partridge 2004: 85.
75 Engstrand Andersson & Nordlander 2009: 2 (abstract); Faure 2009: 1 ff., 20 ff., 66 f., 71 ff., 89 ff., 104, 124 f., 140;

Thurfjell 2013: 123 ff., 134 ff.
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framväxten av IT-samhället, den pågående globaliseringen, individualismens framfart, identitets-
skapande konsumtion och kommersialism. Gemensamt lyfter man även fram gemenskap och
sociala funktioner som någonting särskilt betydelsefullt för begreppen religion och religiositet, och
gemensamt intresserar man sig även för att skapa ett nytt, mer tillämpbart materialistiskt, icke-
reduktivt förhållningssätt till religionsbegreppet. New Age beskrivs av författarna Chidester, Kunin,
Partridge och Vásquez som ett närmast stigmatiserande begrepp, ett uttryck som associeras till
kommersialism eller religiösa avarter, helt i linje med Syntheiströrelsens avståndstagande från det
samma.

5.2 Avslutande kommentarer

Tes, antites, synt(h)e(i)s(m)

Det går, som bekant, att tala om något av en kulturell pendelrörelse genom människans historia.
Från Upplysningens förnuft i mitten, slutet av 1700-talet svänger pendeln mot Romantikens känsla
under 1800-talets första hälft, och vidare tillbaka till Naturalismens realistiska skildringar under den
andra hälften av 1800-talet – från tes mot antites. Luigi Galvanis och Giovanni Aldinis experiment
med elektricitet på döda kroppar och Marry Wollstonecraft Shelleys samhällskritiska roman
Frankenstein; or, The Modern Prometheus kan på så sätt i hög utsträckning förstås som produkter
av den tid och det sammanhang de är komna ur. Under 1900-talet ger författare som Michail
Bulgakov, Haruki Murakami och Nobelpris-belönade Gabriel García Márquez, bland många andra,
uttryck för vad som brukar benämnas »magisk realism« – suggestiva motiv som Mästaren och

Margarita (1967), Fågeln som vrider upp världen (1997) och Hundra år av ensamhet (1967) där
romantiska fantasibilder vävs samman med naturalistiska beskrivningar i en nära surrealistisk
förening – och pendeln rör sig från tes mot antites, och till syntes.

Syntheiströrelsens världsbild och idévärld kan förstås som ett avståndstagande mot både
traditionell religion och religiositet och mot upplysningsfilosofernas ateism, mot nyateism och
sekulariseringsteorier. På så sätt vänder sig Syntheiströrelses religion och religiositet, så att säga,
mot både tes och antites. Samtidigt kan Syntheiströrelsens religion och religiositet beskrivas som ett
uttryck för en vilja att kombinera traditionell religion och religiositet med ateism och modern
vetenskap, i den egna terminologin »The Religion of Spiritual Atheism« eller som »postateistisk
religion«. Syntheiströrelsen kan på så sätt, inte helt olikt den litterära genren magisk realism, förstås
som något av en syntes – inte bara i bemärkelsen att vara ett syntetiskt uttryck för religion och
religiositet, utan även som en en syntes av å ena sidan ateism och vetenskap, och å andra sidan
traditionell religion och religiositet.

Ett finmaskigt nät

Undersökningen har visat att Syntheiströrelsens religion och religiositet kan anses platsa i för-
fattarna  David Chidesters, Seth D. Kunins, Christopher Partridges, och Manuel A. Vásquez, och
även Liselotte Frisks och Peter Åkerbäcks breda, dynamiska förhållningssätt till religionsbegreppet,
och de sammas teorier om hur religion och religiositet uttrycks i samtiden. Tillsammans bildar
författarnas redogörelser ett förhållandevis finmaskigt nät, att jämföra med traditionella definitioner
av religionsbegreppet, vilka i sammanhanget kan beskrivas som ett grovmaskigt nät, problematiskt
begränsande för att undersöka religion och religiositet som uttrycks i samtiden. Det kan spekuleras i
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om Syntheiströrelses religion och religiositet, som utgår ur en utarbetad, om än begränsad, liturgi
och en vurm för teoretiserande och skriftliga urkunder skulle kunna studeras även utifrån
traditionella förhållningssätt till religionsbegreppet.

 
Äppeldryck med ciderkaraktär

»Utgångspunkten för att få beteckna en produkt 'cider' är att drycken 
är framställd av fermenterad fruktjuice av äpple och/eller päron.«76

»Vi måste ha en berättelse som får världen att hänga ihop, och den
berättelsen kommer alltid behöva anpassas efter hur världen ser ut«.

Livsmedelverkets riktlinjer för produktion och marknadsföring av cider förklarar bland annat vilken
procent fruktjuice och socker, vilken alkoholhalt och sorbinsyrenivå, samt vilka aromämnen och
andra tillsatser en dryck får eller inte får innehålla för att kunna klassas som just cider. De drycker
som inte uppfyller föreskrifterna får enligt svensk lag inte marknadsföras som cider, men kan
förslagsvis benämnas någonting i stil med »äppeldryck med ciderkaraktär«.77 Äppeldryck med
ciderkaraktär skiljer sig alltså i viss utsträckning till innehållet från drycker som får marknadsföras
som cider. Ändå ser äppeldryck med ciderkaraktär ut som cider, smakar som cider och fungerar
sannolikt precis såsom cider gör (i den mån cider kan anses ha en funktion). Traditionella perspektiv
på vad som kan eller inte kan anses benämnas religion eller religiositet, som för liknelsens skull kan
jämföras med Livsmedelsverkets riktlinjer för produktion och marknadsföring av cider, har enligt
författarna David Chidesters, Seth D. Kunins, Christopher Partridges, och Manuel A. Vásquez
redogörelser och resonemang visats bekymmersamt problematiska att applicera på samtida religion
och religiositet. Författarna menar gemensamt att vad som ser ut som, upplevs som och även
fungerar som religion och religiositet, men som i viss utsträckning kan anses skilja sig till innehåll,
och som kanske framför allt uttrycks utanför etablerade institutioner för religion och religiositet,
konsekvent marginaliseras mot bakgrund av protestantisk förförståelse av vad religion och
religiositet kan eller inte kan anses vara. 

Men om traditionella akademiska definitioner av religionsbegreppet frångås, för att i stället
(som författarna gemensamt föreslår) tala om religion och religiositet ur förhållandevis breda,
dynamiska perspektiv där religionsbegreppet till exempel karaktäriseras snarare än definieras,
innebär det då att vad som helst kan klassas som religion eller religiositet? Kritik av (återigen,
förhållandevis) breda, dynamiska perspektiv på religion och religiositet har inte tagits upp i någon
vidare utsträckning i den här texten, men kan dock i någon mån anses vara på sin plats. Problem-
atiken, som i avseenden kan anses vara närmast fundamental, adresseras bland annat av David
Chidester i själva titeln Authentic Fakes, och frågan om vad som händer med religionsbegreppet om
allt, och inget, kan beskrivas som religion eller religiositet kan inte alltför lättvindigt avfärdas.78

Progressiva perspektiv på religion och religiositet kan i mångt och mycket anses vara i en sorts
beroendeställning till de traditionella perspektiv som författarna Chidester, Kunin, Partridge och
Vásquez vänder sig mot, och kritiken av de samma blir på så sätt något av en balansgång mellan
progression och tradition.79 På frågan om ett relativt religionsbegrepp innebär att vad som helst kan
klassas som religion eller religiositet skulle författarna dock sannolikt svara – »nej«. I författarnas
mening begränsas religionsbegreppet (som bekant) till praktiker och doktriner som på ett eller annat
sätt förhandlar om villkor för hur människan förhåller sig till (1) den egna, (2) den Andres och (3)

76 Livsmedelsverket 2005.
77 Ibid.
78 Chidester 2005: vii, 9.
79 Vásquez 2011: 325.
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omvärldens existens, och om vilken typ av mening som tillskrivs dessa tre. Andemeningen hos
författarna är (återigen, som bekant) att få till stånd ett materialistiskt, relativistiskt religions-
begrepp, där uttryck för religion och religiositet inte förbises kategoriskt baserat på kontext.
Författarna menar gemensamt att religion och religiositet bör förstås som dynamiska företeelser
som förändras i takt med samhället och kulturen i övrigt. Mot denna bakgrund blir även en bred,
relativ begreppsapparat en nödvändighet för att framgångsrikt studera, beskriva och förklara
religion och religiositet som uttrycks i samtiden. 

Syntheiströrelsens religion och religiositet kan förstås ett exempel bland flera (varav
amerikansk populärkultur och »religiösa hybrider« som uppstått genom immigration, globalisering
och möten mellan kulturer är andra) på samtida uttryck som tänkbart platsar i Christopher Partridge
beskrivning av »hidden, oppositional and rejeted beleifs and practices« – och kan lättsamt liknas vid
äppeldryck med ciderkaraktär. Enligt Partridges redogörelse och resonemang pågår som bekant en
förskjutning  av religion och religiositet från traditionella, etablerade institutioner mot olika typer av
populär-religiösa uttryck. Syntheiströrelsens religion och religiositet bör mot denna bakgrund inte
betraktas som något sorts undantag, eller som en avart i sammanhanget. I stället bör frågan om i
vilken mån ett bredare, progressivt, materialistiskt, relativistiskt perspektiv på religion och
religiositet kan tänkas vara disciplinen till gagn, också i ett vidare sammanhang lyftas. Det vill säga,
oavsett Syntheiströrelsens vara eller icke vara. En utgångspunkt för David Chidesters arbete i
Authentic Fakes är att det i dag inte finns något entydigt svar på frågan om vad religion och
religiositet kan eller inte kan tänkas vara, något som även kan tänkas underbyggas av Seth D.
Kunins och Manuel A. Vásquez historiska redogörelser.80 Mot denna bakgrund kan man fråga sig
vilket syfte en sådan definition egentligen tjänar. 

80 Chidester 2005: vii; Kunin 2003; Vásquez 2011: 4, 321 ff.
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6. Syntheiströrelsen i bild

Stockholmsförsamlingen i mars 2013. Alexander Bard  Stockholmsförsamlingen i mars 2013. Joel Lindefors till

till vänster i bild. Foto: David Frimark, syntheism.org.  höger i bild. Foto: David Frimark, syntheism.org.

Stockholmsförsamlingen i mars 2013. Foto: David Stockholmsförsamlingen i mars 2013. Foto: David Fri-

Frimark, syntheism.org. Mark, syntheism.org.

Alexander Bard (höger) tillsammans med Jan Söder- Burning Man 2010. Foto: Kyle Harmon, Oakland, CA. 

qvist i Paris. Foto: Raphaël Labbé, Paris.
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Burning man 2013. Foto: dvsross.  Burning man 2013. Foto: dvsross.

  Burning man 2013. Foto: dvsross.   Henry (Victor, i Shelleys orginal) Frankenstein med 

  fackla i hand, ur James Whales filmatisering från 1931. 

  Foto: Universal Pictures.
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